
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

”The-piggy-in-the-middle”	
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Författare: 
Josefin Lindberg 
 
Handledare:   
Henrietta Nilson 
Examinator: 
Leif Marcusson 
Termin: VT17 
Ämne: Företagsekonomi 
Nivå: Kandidatuppsats 
Kurs: 2FE95E

En kvalitativ studie om arbetsmotivation utifrån 
mellanchefens perspektiv  

Kandidatuppsats 



             
 

 
 

Förord 
 
Jag vill tacka de personer som har hjälpt mig vid genomförandet av min studie. Först 

vill jag rikta ett stort tack till samtliga respondenter för er medverkan och delgivning av 

era åsikter. Jag vill även passa på att tacka mina opponenter som har gett mig 

betydelsefulla synpunkter för mitt fortsatta arbete. Vidare vill jag rikta min 

uppskattning till min handledare Henrietta Nilson för ditt engagemang, goda råd och 

den konstruktiva kritik du skänkt mig under studiens gång. Slutligen vill jag även tacka 

min examinator Leif Marcusson för hans givande feedback under arbetets gång. Tack! 

 

 

 

Jag önskar er som läser uppsatsen en trevlig läsning. Kalmar, maj 2017.  

 

 

 

 

_________________________ 

 

Josefin Lindberg 

 
 



             
 

 
 

 
Sammanfattning  
 

Författare: Josefin Lindberg 

Handledare: Henrietta Nilson 

Examinator: Leif Marcusson 

Titel: The-piggy-in-the-middle 

 

 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att förstå vad som ökar arbetsmotivationen bland 

mellanchefer från olika branscher. 

 

Metod: Studiens upplägg grundas i en kvalitativ forskningsmetod med en deduktiv 

ansats och behandlar mellanchefers motivation. Det empiriska materialet har samlats in 

genom intervjuer och den teoretiska referensramen består av böcker och vetenskapliga 

artiklar. 

 

Slutsats: Slutsatsen i studien visar att det som främst bidrar till att öka mellanchefernas 

arbetsmotivation är; struktur i organisationen, feedback, relationer och gemenskap med 

kollegor samt ansvar och utveckling. Genom en tydlig struktur i organisationen klargörs 

mellanchefernas arbetsroll samt de krav som ställs på dem vilket ökar chanserna för 

mellancheferna att lyckas prestera vilket i sin tur bidrar till ökad arbetsmotivation. 

Gemenskap och relationer till sina kollegor samt feedback är andra faktorer som 

ytterligare påverkar mellanchefernas motivation positivt. Studien visar även att ansvar 

och utveckling leder till högre arbetsmotivation hos mellancheferna. Det kan handla om 

att utvecklas på sin befintliga position och på så vis uppleva känslan av 

självförverkligande genom att man gör det man är ämnad att göra.  

 

Nyckelord: Mellanchef, Motivation, Arbetsmotivation, Maslow, McClelland, Hackman 

& Oldham, Hertzberg. 

 



             
 

 
 

Abstract  

Author: Josefin Lindberg 

Advisor: Henrietta Nilson 

Examiner: Leif Marcusson 

Title: The-piggy-in-the-middle 

 

Purpose: The purpose of this study is to understand what increases the work motivation 

among middle managers from different industries. 

Method: The study ́s design is based on qualitative research with an deductive 

approach and treat middle manager´s motivation. The study’s empirical data was 

collected by interviews and the theoretical framework consists of books and scientific 

articles. 

Conclusion: The conclusion of this study shows that the main contributor to increasing 

middle managers' work motivation is; organizational structure, feedback, relationships 

and communities with colleagues, responsibility and development. With a clear 

structure of the organization, the role of middle managers and the demands placed on 

them are clarified, which increases the chances of middle managers to successfully 

perform, which in turn contributes to increased motivation. Communities with their 

colleagues as well as feedback are other factors that further positively affect the 

managers' motivation. The study also shows that responsibility and development leads 

to higher motivation of middle managers. This may involve developing within the 

existing position and thus experience the feeling of self-actualization by doing what you 

are meant to do. 

Keywords: Middle manager, Motivation, Work motivation, Maslow, McClelland, 

Hackman & Oldham, Hertzberg. 
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1. Introduktion     

 
I introduktionen kommer en överblick av mellanchefens roll och en övergripande 

sammanfattning av motivation ges samt en beskrivning av dess komplexitet och varför 

ämnet är aktuellt. Vidare kommer studiens syfte samt problemformulering att klargöras. 

Avslutningsvis kommer en överblick över studiens disposition att presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Kotter (1990) handlar chef- och ledarskap om att ta beslut och få människor att 

utföra ett arbete, men trots detta skiljer sig dessa två från varandra genom olika 

processer. Ledarskap handlar om att skapa förändring genom samsyn, motivera och 

inspirera samt att skapa strategier för att nå en vision. Chefskapet brukar innefatta hårda 

värden såsom budgetering och planering, organisering, bemanning, kontroll och 

problemlösning (Kotter, 1990). Beroende på situation och uppgift bör individen ha 

förmåga att vara både chef och ledare (Mintzberg, 1998).  

 

Chefskap är en komplex uppgift eftersom den inte bara utvecklar, utan även sliter på 

individen i positionen. 80 procent av cheferna i SACOs (2001) undersökning säger att 

de har alldeles för mycket att göra och 70 procent beskriver att de någon gång, eller 

några gånger varje vecka har dragit in på luncher, arbetat övertid eller tagit med jobb 

hem. Dagens decentraliserade organisationsutformningar kräver nästan omänskliga 

förmågor av chefer för att kunna hålla ihop, stödja och motivera medarbetarna. Närmare 

hälften av alla chefer upplever att deras arbete är stressigt, och att de ofta får 

bortprioritera interaktioner med sina medarbetare till förmån för egna arbetsuppgifter. 

Vidare tycks den ständiga stressen även bidra till att många chefer tar med sig arbetet 

hem vilket kan vålla sömnsvårigheter och problem med avslappning och bortkoppling 

av jobbet (SACO, 2001).  

 

SACO (2001) skriver i sin rapport om dilemmat som mellanchefer står inför vad gäller 

stöd från olika intressen. 
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 ”Om inte samhället, verksamhetens ägare eller uppdragsgivare, 

överordnade och medarbetare ger bra stöd till chefer, hur ska vi då 

kunna förvänta oss att få ett bra stöd från chefer?” (SACO, 2001 s.4). 

 

Drakenberg (2007) anser att många lockas till en chefsposition genom arbetets 

komplexitet och omfattning. Chefsyrket bidrar till möjligheter att uträtta något konkret 

och samtidigt tydligt se resultatet av prestationen. Att arbeta som chef är spännande, 

utmanande och kräver ett totalt engagemang för att lyckas utföra uppgifterna, det bidrar 

till att chefen kan utvecklas, bli duktigare och mer kompetent. Att ständigt utvecklas 

och lära sig något nytt är en kraftfull motivationsfaktor när ambitionen att prestera är 

central (Drakenberg, 2007). Chef är en vanlig titel och återfinns i alla branscher, alla 

sektorer och på alla nivåer. I Sverige finns idag 500 000 chefer och 25 procent av dessa 

räknas till kategorin: mellanchef (Ledarna, 2010). 

 

1.1.1 Mellanchef 
En mellanchefs roll har, enligt Franzén (2004), traditionellt sett inneburit att tolka 

ledningens visioner och strategier. Han menar att en mellanchef har en eller flera 

anställda och chefer både över och under sig i både organisationen och dess hierarki 

(Franzén, 2004). Ellström, Fogelberg-Eriksson, Kock och Wallo (2016) anser att i och 

med utvecklingen mot en plattare eller mer decentraliserad organisationsform har 

mellanchefens roll bidragit till att nya föreställningar om ett förändrat chefs- och 

ledarskap vuxit fram. Decentraliseringen har inneburit att det ställs nya och högre krav 

på mellanchefers ledarskapsutövning och kompetens. Mellanchefens roll i en 

decentraliserad organisation innebär oftast att leda dem som leder sig själva (Ellström et 

al., 2016). Detta skiljer sig från hur rollen ser ut i en centraliserad organisation, där det 

till största del handlar om att översätta ledningens beslut till något konkret för 

medarbetarna att ta till sig, samt att få besluten att verka logiska och förklarliga 

(Källerman, 2016). Wenglén (2005) anser att en mellanchefs roll innebär att hantera en 

mångfald av intressen vilka ofta står i kontrast till varandra. Det som gynnar en 

intressent missgynnar ofta en annan (Wenglén, 2005). Wieseke, Kraus, Alavi och 

Kessler-Thönes (2011) menar att en motiverad mellanchef lättare kan hantera 

mångfalden av intressen och bidra till mer motiverade medarbetare. 
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1.1.2 Motivation 
Motivation menar Hein (2012) är ett abstrakt begrepp, och det finns olika faktorer som 

anses skapa motivation hos människor. Graden av motivation kan bero på 

förutsättningarna där individen arbetar, det kan vara genetiskt bestämt eller format i den 

tidiga barndomen. Motivation kan även vara något som den enskilde individen 

bestämmer över genom att sätta mål att sträva mot, och det kan också vara något som 

skapas utifrån samhället (Hein, 2012). Nationalencyklopedins (NE, 2016) definition av 

begreppet motivation är ”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål” (NE, 2016). Motivation kan även sägas 

handla om varför människors beteende uppstår, upprätthålls och avslutas (Abrahamsson 

& Andersen, 2005). Gellerman (1995) anser att motivation kan definieras i termer av 

dess inverkan på individen. Motivation handlar om att hjälpa människor att fokusera 

sina tankar och sin energi på att vara möjligast effektiv. En chef bör ta reda på vad som 

motiverar individen, samt skapa förutsättningar som tillåter individen att utföra sitt 

arbete på bästa sätt (Gellerman, 1995).  

 

Tidigare ansågs anställda endast vara en del av en produktionskedja, men det 

förändrades i och med Elton Mayos, så kallade Hawthornestudier (Mayo, 2003). 

Studierna resulterade i ett nytt tankesätt där anställda inte längre ansågs motiveras 

endast av pengar och att deras beteende var kopplat till deras attityder. Vidare påvisade 

resultaten av studien vilken betydelse de mänskliga relationerna hade för motivationen 

(Lindner, 1998).  

 

Mellanchefens motivationsskapande kan anses ha en central roll för motivationen hos 

medarbetare oavsett deras position i hierarkin. När mellanchefen är motiverad att utföra 

sina arbetsuppgifter kan det påverka medarbetarnas motivation i positiv bemärkelse 

(Wieseke et al., 2011). Dock kan chefens påverkan på medarbetaren vara det motsatta. 

Gellerman (1995) belyser motsatsen genom hävdandet att chefer sålunda kan minska 

effektiviteten hos sina underlydande, genom att påverka deras motivation i negativ 

bemärkelse. Det kan ske genom att krossa ambitioner, inskränka initiativ eller rent av 

genom att sätta skräck i underordnade att aldrig våga ta minsta risk. Vidare menar 

Gellerman (1995) att ur motivationssynpunkt är ett dåligt jobb, ett sådant jobb som du 

inte skulle göra om ingen tvingade dig. Känslan av att dag efter dag tvingas gå till ett 
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jobb som uppfattas som motbjudande, otillfredsställande eller rent av tråkigt kan få vem 

som helst att göra vad som helst för att undslippa det (Gellerman, 1995).  

 

Avslutningsvis är det värt att lyfta frågan som kan uppstå; kan motivation verkligen 

köpas för pengar? Gellerman (1995) hävdar att arbete inte enbart handlar om att sälja tid 

och energi för pengar, utan att det finns många andra motivationsfaktorer för individen, 

trots att pengar har fått en status som kulturell ikon. Energin som människor lägger ner 

på arbete grundar i vilken utsträckning de ska kunna tillfredsställa dessa behov genom 

arbete. Pengar däremot har, enligt Gellerman (1995), endast en kortsiktig effekt på 

medarbetarnas arbetsmotivation. Dock anser Klein och Hodges (2001) att pengar 

resulterar i bättre prestationer och därigenom bättre resultat, samt att pengar som 

motivationsfaktor kommer att öka noggrannheten i utförandet av arbetet (Klein & 

Hodges, 2001).  

 

1.2 Problematisering 

Franzén (2004) menar att vi ställer allt högre krav på dagens mellanchefer och han 

skriver att: 

”De fåtal artiklar och böcker från de senaste åren som tagit upp 

mellanchefens roll har haft två huvudteman: (1) Mellanchefen är en 

utrotningshotad art, men kommer att överleva. (2) Mellanchefen är 

skoningslöst tilltryckt från alla håll, ett offer för omgivningens många 

oförenliga förväntningar: ledningens önsketänkande, medarbetarnas 

motstånd, kunderna och medborgarnas krav och ekonomins 

begränsningar. Säkerligen nickar många mellanchefer 

igenkännande.” (Franzén, 2004 s.102). 

Frågan kan ställas om det görs tillräckligt och rätt saker för att stödja mellancheferna 

och hantera de allt högre villkoren som ställs i det moderna arbetslivet. Mellanchefskap 

är en komplex uppgift som både utvecklar och sliter på den enskilde individen. Enligt 

Franzén (2004) handlar mellanchefens roll om att hitta en balans mellan till synes 

oförenliga intressen och principer samt att lyckas att hantera det dilemmat (Franzén, 

2004). McConville och Holden (1999) beskriver hur mellanchefens arbetsbörda har ökat 

och att den är mer krävande nu än någonsin förr. Maccoby (1989) menar att vi 
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människor arbetar för att känna mänsklig gemenskap och känslan av att vara behövd. 

För att kunna uppfylla denna känsla måste vi bli värderade och bedömda efter andras 

måttstock.  

”Vår känsla av värdighet och egenvärde är beroende av att vi blir 

erkända av andra människor genom vårt arbete. Utan arbete sjunker 

vi i värde.” (Maccoby, 1989 s.51).  

 

Nyström (2006) anser att mellanchefer ofta sitter fastklämda mellan högre chefers och 

medarbetares krav. Som om inte det vore nog är mellanchefens uppgift dessutom att 

genomföra beslut på ett sätt som känns både meningsfullt för medarbetarna och 

samtidigt tillfredsställer ledningen. Mellanchefens roll har utvecklats från att hantera 

dilemmat mellan ledningens krav och medarbetarnas önskningar, till att kraven nu även 

kommer från andra håll. Det ökade verksamhetsansvaret jämfört med tidigare och de 

allt mer otydliga arbetsuppgifterna gör jobbet nästintill ohanterligt (Nyström, 2006). 

Oavsett den komplexitet som gruppen mellanchefer står inför, finns det cirka 125 000 

mellanchefer i Sverige idag (Ledarna, 2010). Vad är det som gör denna grupp av 

människor motiverade att gå till jobbet varje dag, när det på pappret ser ut som att de 

misslyckats innan de ens tagit sig innanför arbetsplatsens entré? 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att tidigare forskning som innefattar 

mellanchefer och motivation mestadels fokuserar på enskilda branscher. Jag anser dock 

att det finns luckor i tidigare forskning gällande vad mellanchefer från olika branscher 

har för gemensam nämnare när det kommer till arbetsmotivation. Därför anser jag att 

mellanchefernas uppfattningar gällande arbetsmotivation är ett relevant 

undersökningsområde. 

1.3 Problemformulering 

Arbetets problematisering leder fram till följande problemformulering: 

- Vilka motivationsfaktorer kan bidra till att öka arbetsmotivation hos 

mellanchefer? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå vad som ökar arbetsmotivationen bland 

mellanchefer från olika branscher. 
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1.5 Studiens disposition 

För att skapa en överblick över studiens utformning kommer en presentation att göras 

av studiens disposition. Det är för att du som läsare lättare ska kunna följa den röda 

tråden och hänga med genom studiens olika delar.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Metod 

•  I metoddelen presenteras de metodval som gjorts samt vilka tillvägagångssätt 
som använts i studien för att samla in och hantera data.  

Teori 

•  I Teorikapitlet kommer den teoretiska referensramen som ligger till grund för 
studien att presenteras. 

Empiri 

•  I empirikapitlet kommer det insamlade empiriska materialet som består av sex 
stycken intervjuer att presenteras. 

Analys 

•  I analyskapitlet kommer en analys att göras utifrån de teoretiska 
referensramarna och det insamlade empiriska materialet. 

Slutsats 
•  I slutsatsen kommer resultatet av undersökningen att presenteras.. 

Diskussion	

•  I diskussionskapitlet kommer intressanta samband mellan teori och empiri att 
diskuteras.  

Reflektion 

•  I reflektionskapitlet kommer en reflektion av studien att göras. Det kommer 
även ges förslag på framtida forskning. 

Figur 1, Studiens disposition  
Egen illustration  
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2. Metod 

 
Metoddelen inleds med vetenskapsteori, vidare kommer en beskrivning av hur 

undersökningen har utformats samt hur studien genomförts. Etiska överväganden 

kommer att presenteras samt databearbetningsmetoden. Sist i metoddelen diskuteras 

kvaliteten i undersökningen.   

 

2.1 Vetenskapsteori 

Vetenskapsteori menar Sohlberg och Sohlberg (2009) handlar om studiet av vetenskap 

och kommer ursprungligen från den filosofiska traditionen. En forskare som använder 

sig av ett vetenskapsteoretiskt perspektiv analyserar det som tas för givet i den 

vetenskapliga praktiken. Den moderna vetenskapen som kan delas upp i ontologi och 

epistemologi, vilka har uppkommit tack vare den filosofiska traditionen (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009). 

2.1.1 Ontologi 
Hur människor uppfattar sin tillvaro anser Åsberg (2000) kan övergripande delas in i 

ontologisk- eller metafysisk nivå. Ontologi betyder läran om varandet eller det som i 

dagligt tal kallas för verklighetsuppfattning eller världsbild. En av ontologins 

ståndpunkter är att utröna skillnaden mellan varat och varandet och att utröna på vilket 

sätt olika typer av ting existerar. Vidare menar Åsberg (2000) att varat utgör sin egen 

kontext, det vill säga den fundamentala utgångspunkten för människans försök att veta 

något om världen (Åsberg, 2000). Genom att anta en ontologisk ståndpunkt antas 

motivation vara en ständigt pågående process som skiljer sig åt beroende på den kontext 

det befinner sig i. Vidare bidrar det ontologiska synsättet till att fenomenet kommer att 

studeras utifrån forskarens verklighetsuppfattning. Alvesson och Sköldberg (2008) 

hävdar att det är lätt att koppla ihop ontologi och epistemologi, det vill säga det som 

existerar och med vad vi har för kunskap om det som existerar. Vidare anser Alvesson 

och Sköldberg (2008) att det är av stor vikt att dessa två hålls separata.  

2.1.2 Epistemologi 
Patel och Davidson (2011) beskriver epistemologi som läran om kunskapens ursprung 

och giltighet. Epistemologi kan delas upp i två ytterligheter, empirism och rationalism. 
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Empirismens utgångspunkt är att den främsta källan till kunskap är erfarenhet. Medan 

rationalism utgår ifrån att det mänskliga förnuftet är den främsta källan till kunskap 

(Patel & Davidson, 2011). Empiri kan inte entydigt falsifiera eller verifiera en teori 

enligt Alvesson och Sköldberg (2008). Däremot anser de att empiri kan argumentera för 

eller emot teoretiska idéer. De menar att det empiriska materialet bör uppfattas som 

argument i en debatt snarare än som en domare mellan olika teoretiska ståndpunkter. 

Empiri bör därför ses utifrån att den bidrar till fler än en spegling av verkligheten vilket 

betyder att empiri inte kan bevisa något utan på sin höjd troliggöra enkla och entydiga 

förhållanden. Empiri kan även bidra till att ge stöd för olika uppfattningar samt generera 

idéer och modifiera teorier (Alvesson & Sköldberg, 2008). Motivation hos mellanchefer 

kan anses som ett väldigt abstrakt forskningsområde, vilket bidrar till att resultatet av 

den empiriska undersökning som gjorts endast kommer att antingen kunna argumentera 

för eller emot de befintliga teorierna som studien bygger på. 

2.2 Metod 

Utifrån forskningsproblemet kommer en kvalitativ analys att genomföras. Valet har 

gjorts utifrån att en kvalitativ analys med en deduktiv ansats lämpar sig bäst för att ge 

svar på de frågor som krävs för studien (Hyde, 2000). Genom att använda en deduktiv 

ansats kan forskaren anses följa bevisandets väg. Det deduktiva arbetssättet 

kännetecknas av att forskaren utifrån befintliga teorier drar slutsatser om enskilda 

företeelser (Patel & Davidson, 2011). Wallén (1996) menar att kvalitativa studier är 

nödvändiga när undersökningsobjektet är subjektivt och inte kan mätas direkt samt om 

en tolkning av något som är dolt eller underförstått måste göras. Den kvalitativa 

forskningen anser Widerberg (2002) syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller 

egenskaper genom att söka efter fenomenets innebörd. Jacobsen (2011) menar att 

kvalitativ forskning används när forskaren önskar att gå in på djupet och få en mer 

nyanserad bild av problemet som ska undersökas (Jacobsen, 2011). Yin (2013 s.19) 

beskriver fem utmärkande drag som en kvalitativ forskning kännetecknas av: 

 

1. Studerar den mening som kan tillskrivas människors liv under 

verkliga förhållanden 

2. Återger de människors åsikter och synsätt som ingår i studien 

3. Täcker in de sammanhang och omständigheter som människor lever i  
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4. Ger insikter om rådande eller framväxande begrepp som kan 

förklara mänskligt socialt beteende  

5. Strävar efter att använda många källor i stället för en enda typ av 

belägg. 

 

För att kunna bedriva kvalitativ forskning menar Yin (2013) att empiri måste samlas in. 

Beroende på vilken typ av forskning som avses finns det olika metoder för att samla in 

empirin. Det empiriska materialet kan anses vara resultat av erfarenheter, observationer 

eller experiment och kan bestå av tal, ord eller bilder (Yin, 2013). En kvalitativ metod 

kan anses vara relevant då studiens avsikt är att göra intervjuer med ett fåtal 

respondenter. Valet av intervjuer som datainsamlingsmetod har gjorts för att, utifrån att 

de intervjusvar som ges urskilja, och identifiera mönster som tillsammans med teorin 

slutligen ska besvara undersökningsproblemet. Genom att göra intervjuer är syftet att få 

fram respondenternas förståelse av fenomenet. Vid kvalitativa intervjuer möts forskaren 

och intervjupersonen i ett unikt samtal (Widerberg, 2002). 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Valet av datainsamlingsmetod har utifrån studiens syfte och forskningsfrågorna, 

resulterat i att sex stycken semistrukturerade intervjuer kommer att genomföras. Vid en 

semistrukturerad intervju anser Bryman och Bell (2014) att en intervjuguide(se 2.3.1) 

bör användas då specifika teman ska beröras. Genom användandet av en intervjuguide 

kommer frågorna att ställas i en viss ordning med användande av den ursprungliga 

ordalydelsen. Vid en semistrukturerad intervju har respondenten möjlighet att fritt 

utforma svaren på sitt eget sätt samt att intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor 

för att förtydliga eller klargöra respondentens svar. En semistrukturerad intervju anses 

vara flexibel vilket kan anses lämpligt för den typ av studie som ska genomföras 

(Bryman & Bell, 2014). För studien lämpade sig enskilda intervjuer bäst då enskilda 

personliga intervjuer anses ha hög svarsfrekvens jämfört med andra metoder. Att bli 

tillfrågad om att få delta i en studie genom en personlig intervju kan anses ha högt värde 

för respondenten vilket kan bidra till att öka respondentens motivation för intervjun 

(Barriball & While, 1994). Den enskilda intervjun lämpar sig bäst när relativt få enheter 

ska undersökas samt när den enskilda individens åsikter är av intresse eller när 

individens tolkning av ett specifikt fenomen ska undersökas. En positiv aspekt som en 

enskild intervju bidrar till är att respondenten lättare kan öppna upp sig genom 
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intervjuer öga mot öga, vilket i sin tur bidrar till att det är större chans att respondenten 

svarar ärligt på intervjufrågorna (Jacobsen, 2010). Curasi (2001) menar också att 

tillförlitligheten i personliga intervjuer är större i och med att de personliga intervjuerna 

är mer detaljerade än till exempel mailintervjuer (Curasi, 2001).  

 

Den sekundärdata som samlats in till den teoretiska referensramen består av böcker och 

vetenskapliga artiklar. Den delen av den teoretiska referensramen som behandlar ämnet 

mellanchefer består av vetenskapliga artiklar som är peer review granskade. Samtliga 

artiklar har hittats genom Linnéuniversitetets sökdatabas eller genom google scholar. 

Artiklarna har valts ut då de är relevanta för ämnet samt att de har en stor spridning på 

publiceringsdatum, den äldsta artikeln är från år 1992 och den nyaste från år 2016. 

Genom att använda artiklar med olika årtal för publicering ökar det studiens 

trovärdighet. Den teoretiska referensramen som behandlar de olika motivationsteorierna 

består mestadels av böcker från originalförfattarna till de olika motivationsteorierna, för 

att skapa tyngd åt arbetet. Böckerna från originalförfattarna har kompletterats med nyare 

litteratur från år 2012. Sammanlagt består den teoretiska referensramen utav sex stycken 

böcker samt tolv stycken vetenskapliga artiklar. 

2.3.1 Intervjuguide 
En intervjuguide anser Kvale och Brinkmann (2014) vara ett slags manus som mer eller 

mindre strukturerar intervjun. Widerberg (2002) beskriver intervjuguiden som 

forskarens hjälpreda i intervjusituationer. Rent konkret ska intervjuguiden uttrycka det 

forskaren avser att analysera. När en semistrukturerad intervju ska genomföras säger 

Dalen (2015) att en intervjuguide bör utarbetas. Intervjuguiden ska utformas i relation 

till den typ av intervju som ska genomföras. Utformningen av en intervjuguide 

innefattar att omsätta studiens problemformulering till teman med tillhörande frågor. De 

teman och frågor som används ska vara relevanta och belysa frågeställningen. Vid 

genomförandet av en intervju bör de inledande frågorna vara av generell karaktär för att 

få intervjurespondenten att må bra och känna sig avslappnad. Under intervjuns gång kan 

frågorna fokuseras mer på de centrala temana, men intervjun bör enligt Dalen (2015) 

avslutas med mer generella frågor. Det är av största vikt att intervjufrågorna bearbetas 

grundligt så att materialet blir så rikt och fylligt som möjligt. En annan viktig aspekt att 

ta hänsyn till är att ställa frågorna som får intervjurespondenten att öppna upp sig och 

berätta fritt (Dalen, 2015). Frågorna som utarbetats till studien har genomgått noggrann 
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granskning för att säkerställa att frågorna är öppna, vilket ger möjlighet till följdfrågor. 

Genom att som intervjuare veta vad man ställer frågor om, samt varför man ställer de 

specifika frågorna, kommer svaren att ge en pålitligare grund till analysen. Intervjuerna 

till studien inleds med generella och övergripande frågor om respondenternas roll i 

organisationen samt hur många medarbetare den ansvarar över. För att säkerställa att 

intervjuguiden besvarar forskningsproblemet och syftet, fanns de nära tillhands under 

utformningen av guiden, vilket Dalen (2015) anser ska underlätta när intervjuguidens 

utformning (Dalen, 2015).  

Vidare anser Patel och Davidsson (2011) att en intervjuguide bör utformas så att alla 

studiens områden täcks av intervjufrågorna. I denna studie har en intervjuguide 

upprättats som inkluderar både vilket område frågan berör samt vilket syfte frågan har 

(Se bilaga 2). Patel och Davidsson (2011) betonar vikten av att göra noggranna 

förberedelser inför intervjuer. Förberedelserna kan bland annat bestå av pilotintervjuer 

för att testa att frågorna är formulerade korrekt samt att de ger den information som är 

avsedd (Patel & Davidsson, 2011). Frågorna till studien har testats två gånger på två 

olika testpiloter. Frågorna har sedan bearbetats och omformulerats mellan varje test för 

att på så vis försäkra att de svaren som kommer att ges kommer att vara till nytta för 

studien. 

2.3.2 Intervjuetik 
Bryman och Bell (2014) beskriver hur respondenter bör behandlas ur ett etiskt 

perspektiv. De betonar vikten av att informera respondenterna i förväg om den aktuella 

undersökningens syfte samt vilka moment som ingår i undersökningen. Respondenterna 

ska även göras medvetna om att deras deltagande i studien är helt frivilligt och kan 

avbrytas när som helst (Bryman & Bell, 2014). Jacobsen (2011) argumenterar för att 

den empiriska data som samlats in bör anonymiseras. Han anser att data som kan bidra 

till att identifiera individer helt bör utelämnas ur studien. Genom anonymitet ska det 

vara omöjligt att koppla information till enskilda individer (Jacobsen, 2011). Vidare 

menar Bryman och Bell (2014) att respondenterna bör informeras om att de uppgifter 

som samlats in till studien endast kommer att användas för studiens ändamål (Bryman 

& Bell, 2014). I denna studie har de sex respondenterna fått information gällande 

studiens syfte och utformningen av de personliga intervjuerna innan de tackat ja. De har 

även fått information om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst under 
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studiens gång kan dra sig ur samt att deras deltagande i studien kommer att vara helt 

anonymt. Vidare har informerats om att det är författaren till rapporten som kommer att 

hantera och sammanställa det insamlade materialet till empirikapitlet. 

2.3.3 Urval av intervjurespondenter  
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) anser att det är forskningsfrågan som styr valet 

av intervjurespondenter. Det finns två huvudsakliga sätt att gå till väga för att välja ut 

intervjurespondenter. Handlar forskningsfrågan om organisatoriska förhållanden, görs 

först ett urval av organisationer. Efter godkännande att få inkludera organisationen i 

undersökningen är nästa steg att välja ut de individer som ska intervjuas. Inom kvalitativ 

forskningen är urvalet av intervjurespondenter av största vikt menar Dalen (2015) då 

intervjumaterialet måste vara av sådan kvalitet att det utgör ett tillräckligt underlag för 

tolkning och analys. Teorell och Svensson (2013) beskriver två typer av urvalsmetoder 

som kan användas, strategiskt eller slumpmässigt urval. När en studie med fåtalet 

intervjuer ska genomföras lämpar sig det strategiska urvalet bäst då möjligheten till att 

kunna dra slutsatser då ökar (Teorell & Svensson, 2013). Yin (2013) anser att 

utmaningen när det gäller urvalet av intervjurespondenter ligger i att veta vilka specifika 

respondenter som ska väljas, samt antalet respondenter som ska ingå i studien (Yin, 

2013). Till studien har sex stycken respondenter valts ut. Alla respondenterna besitter en 

position som kan definieras som en mellanchefsposition, samt att alla respondenter är 

verksamma inom olika branscher. Mellanchefspositionen har identifierats genom att 

respondenterna har personer över och under sig i hierarkin. Urvalet av respondenter har 

gjorts strategiskt och ändamålsenligt, vilket har till syfte att tydliggöra mellanchefer från 

olika branschers uppfattning av motivation (Hartman, 2004). Urvalet har gjorts i två 

steg. Först definierades sex vitt skilda organisationer som tillhör olika branscher där 

positionen mellanchef existerar. Organisationerna som valdes ut har en geografisk 

närhet till varandra för att det skulle vara möjligt att göra personliga intervjuer. Sedan 

tillfrågades en mellanchef från varje organisation att delta i studien.  

2.4 Databearbetningsmetod 

Vid personliga intervjuer hävdar Bryman och Bell (2014) att intervjuaren bör spela in 

och transkribera intervjuerna. Genom inspelning kan intervjuaren i efterhand lyssna och 

analysera både vad respondenten säger men också hur respondenten säger det. Genom 

att spela in respondenterna kan materialet gås igenom flera gånger, och intervjuaren kan 
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koncentrera sig på att ställa följdfrågor istället för att anteckna. Vidare anser Bryman 

och Bell (2014) att respondenter som accepterar att bli inspelade med stor sannolikhet 

kommer att vara öppnare än de som inte vill bli inspelade. Genom att spela in intervjun 

är intervjuaren mer flexibel vilket bidrar till att intervjun kan hållas semistrukturerad 

genom att ställa frågor i rätt ordningsföljd samt följa upp respondentens svar (Bryman 

& Bell, 2014). De sex respondenterna som tackat ja till att medverka i studien har alla 

gått med på att bli inspelade samt att det inspelade materialet har fått godkännande att 

transkriberas. Transkribering av intervjuer anser Bryman och Bell (2014) är en 

tidsödande process men den bidrar till att man behåller respondentens uttryckssätt och 

ordalag. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) uttrycker olika sätt att transkribera 

intervjuer på. Det vanligaste sättet att transkribera på är att använda sig av en 

uppspelningsmaskin som lätt går att starta och stoppa. Genom att använda sig av 

anteckningarna från intervjun samt inspelningen kan intervjuaren lättare tolka vad som 

sagts under intervjun (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Efter varje genomförd 

intervju har materialet gåtts igenom noggrant samt transkriberats. När alla intervjuer var 

genomförda sammanställdes materialet genom att identifiera de områden där 

respondenterna svarat lika eller där svaren helt skiljde sig åt. Sammanställningen kom 

sedan att presenteras i empirikapitlet.  

 

Jacobsen (2011) beskriver analysprocessen utifrån tre centrala delar; beskrivning, 

systematisering och kategorisering samt kombination (Jacobsen, 2011). I studien har det 

empiriska materialet som samlats in kategoriserats i empirikapitlet utifrån olika 

områden som kunnat identifieras i respondenternas svar. I analysen har sedan materialet 

kategoriserats utifrån rubrikerna som använts i den teoretiska referensramen. Valet av 

kategoriseringen har gjorts utifrån att ge en överskådlig bild av hur teorin kopplats 

samman med det empiriska materialet som samlats in. 

2.5 Kvalitet i undersökningen 

Alla former av undersökningsmetoder har för- och nackdelar. Vetenskapligt sökande 

handlar om att veta, det vill säga det grundar sig i empiriska belägg och vetenskaplig 

kunskap (Teorell & Svensson, 2013). Bryman och Bell (2014) anser att en kvalitativ 

studie ska bedömas utifrån kriterier som äkthet och trovärdighet. Trovärdighet består av 

fyra stycken kriterier; tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelse (Bryman 

& Bell 2014). Eftersom att alla sex intervjuerna kommer att spelas in bidrar det till 
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tillförlitligheten för studien ökar. För att öka studiens trovärdighet har alla intervjuer 

transkriberats väldigt noggrant. Studiens tillvägagångssätt har på ett övergripande och 

tydligt sätt beskrivits vilket leder till att studien skulle kunna utföras av andra på samma 

sätt och till viss del få liknande resultat, vilket Bryman och Bell (2014) beskriver som 

överförbarhet. Svensson och Ahrne (2015) anser att en kvalitativ studie innebär att 

läsaren måste förlita sig på att studien är pålitligt och att den har genomförts på det sätt 

som forskaren påstår. Det är av stor vikt att en kvalitativ studie anses som trovärdig då 

den har en sammanhängande koppling till generaliserbarhet. Eftersom studien är 

baserad på mellanchefer inom olika branscher så kommer den att kunna visa på 

tendenser som kan tänkas vara allmänna för olika organisationer med mellanchefer. 

Vidare menar Svensson och Ahrne (2015) att överskrida de avgränsade fall som 

studeras kan komma att påverka studiens relevans och betydelsefullhet (Svensson & 

Ahrne, 2015). Genom endast hålla ett fåtal intervjuer med utvalda respondenter i 

mellanchefsposition, kommer det bidra till en mer djupgående undersökning. Det i sin 

tur leder fram till att resultatet inte kommer att kunna generaliseras till ett större 

sammanhang än för de respondenter som intervjuats för denna studie. Studien kommer 

istället att kunna bidra med indikationer för vad som kan bidra till arbetsmotivation hos 

mellanchefer. 

 

Vid kvalitativ forskning kan intervjuer anses som den kritiska punkten vad gäller 

undersökningens kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är viktigt att ha med i 

bedömningen att graden av motivation snabbt kan förändras hos respondenterna vilket 

bidrar till att de skulle kunna svara annorlunda om studien gjordes om igen. En fördel 

med personliga intervjuer är att respondenterna inte har möjlighet att förbereda sig på 

vilka frågor som kommer vilket gör att det är större sannolikhet att de svarar ärligt på 

frågorna, istället för att svara utifrån de normer och värderingar som samhället har. 

Thornberg och Fejes (2015) beskriver vikten av att forskaren innehar ett reflexivt 

förhållningssätt. Det innebär att forskaren under hela studiens gång bör reflektera över 

sina tillvägagångssätt, metodval, perspektiv och teoretiska utgångspunkter. Denna 

studie bygger på noggranna överväganden vad gäller tillvägagångssättet som studien 

genomförts på. Metodvalet har gjorts utifrån det som passat studiens syfte och 

problemställning bäst och det teoretiska materialet som ingår i studien har valts ut efter 

noggrant övervägande. Vidare beskriver Thornberg och Fejes (2015) vikten av att 

forskaren på ett begripligt, välstrukturerat och överskådligt sätt visar sina slutsatser 
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(Thornberg & Fejes, 2015). Studiens slutsatser kommer därför att presenteras i ett 

enskilt kapitel som kommer att hållas kort och koncist. 

2.6 Etiska överväganden 

Etik skriver Wallén (1996), är läran om det goda och hur man bör handla. Vidare menar 

han att etik inom forskningen handlar om krav på god kvalitet. För att undvika etiska 

dilemman är en viktig aspekt att inte fuska med forskningsmaterialet. Vidare betonar 

Wallén (1996) vikten av att tydligt redovisa vad som sagts av andra och vad som är 

författarens egna åsikter genom korrekt referenshantering. Bryman och Bell (2014) 

diskuterar olika etiska principer som kan uppstå vid kvalitativ forskning. Det anses 

oacceptabelt att bedriva forskning som kan innebära men eller skada för deltagarna 

speciellt om deltagaren inte samtyckt till deltagande i forskningen. Vidare anser Bryman 

och Bell (2014) att det finns ett antal etiska frågeställningar som bör tas hänsyn till. Vid 

datahantering är upphovsrätt och delning av data en viktig aspekt att ta hänsyn till. 

Innan data samlas in bör författaren ha klart för sig hur denne ska hantera och bearbeta 

data, samt granska om hanteringen följer lagar och regler. För att undvika att hamna i 

etiska dilemman bör författaren kontinuerligt under studiens gång fundera över etiska 

frågeställningar (Bryman & Bell, 2014). En annan etisk princip som bör tas hänsyn till, 

anser Kvale och Brinkmann (2014) vara, forskarens oberoende roll. Genom att anta en 

professionell distans och neutralitet under hela forskningsprocessen främjas den 

oberoende kvalitén (Kvale & Brinkmann, 2014).  

2.7 Metodkritik 

Studien utgår ifrån en kvalitativ metod där det empiriska materialet samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer. Jacobsen (2011) anser att det finns ett antal nackdelar med 

en studie som utgår från kvalitativ ansats. Kvalitativa studier är i regel mer resurs- och 

tidskrävande vilket ofta bidrar till att endast ett fåtal respondenter medverkar i 

undersökningen. I denna studie har endast sex stycken respondenter intervjuats vilket 

bidrar till att resultatet i studien inte kommer att kunna generaliseras utan endast ge en 

indikation av vad som bidrar till arbetsmotivation hos mellanchefer. För att kunna 

generalisera krävs det ett större underlag av både enheter och respondenter. Resultatet i 

studien kan ifrågasättas gällande dess giltighet, om samma resultat skulle ha visats om 

studien hade inkluderat andra respondenter. För att ta reda på om studien har extern 

giltighet krävs det ytterligare forskning inom området, genom andra undersöknings 
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metoder samt med andra respondenter. Urvalet av respondenter till studien har skett 

genom att medvetet välja respondenter från olika branscher, vilket innebär att det finns 

en möjlighet att bättre lämpade respondenter har förbisetts. Respondenternas olika 

förutsättningar, ålder samt kön kan även ha inverkat på deras olika svar, vilket kan ha 

resulterat i kunskapsbortfall.  

 

En annan nackdel som Jacobsen (2011) tar upp är, hur god tillförlitligheten i 

undersökningen är. Tillförlitligheten beskriver han som hur bra hantverket under studien 

är gjord. Vid insamling av det empiriska materialet har semistrukturerade intervjuer 

hållits, och ibland har även följdfrågor ställts till respondenterna. Vid intervjuer finns 

det en risk att ledande frågor har ställts till respondenterna vilket skulle minska 

tillförlitligheten i undersökningen. För att till största del undvika ledande frågor har en 

intervjuguide utformats och testats på två stycken oberoende testpersoner och därefter 

har de otydliga och ledande frågorna omformulerats. Vidare kan tillförlitligheten i 

studien bero på hur forskaren tolkat och analyserat materialet i undersökningen. Genom 

att använda en intervjuguide samt att spela in och transkribera intervjuerna ökar 

tillförlitligheten i studien då det är svårare att gå miste om viktig och relevant 

information när forskaren lyssnar och läser igenom materialet flera gånger.  

 

Vidare menar Jacobsen (2011) att respondenternas svar kan påverkas av den omgivning 

de befinner sig i vid intervjutillfället. För att minimera risken för störningar från 

omgivningen har intervjuerna hållits på en ostörd plats antingen på respondenternas 

arbetsplats eller hemma hos respondenterna. Respondenterna har tillåtits att få prata fritt 

under intervjuerna och forskaren har i möjligaste mån försökt att hålla ett neutralt 

förhållningssätt till respondentens svar. Det finns många faktorer som kan påverka 

respondenternas svar på intervjufrågorna. Det kan bero på respondentens dagsform eller 

någon annan omständighet. För att respondenten ska ha möjlighet att svara så 

sanningsenligt som möjligt på intervjufrågorna har de garanterats anonymitet. 

Respondenterna har godkänt att deras ålder, titel samt en kort beskrivning av den 

bransch de verkar inom har formulerats i inledningen av empirikapitlet. 

 

Vid genomförandet av en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer menar 

Jacobsen (2011) att det inte är möjligt att ha en värderingsfri eller helt neutral forskning 

eftersom forskaren redan vid formuleringen av forskningsproblemet tagit ställning. 
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Vidare menar Jacobsen (2011) att ingen människa eller forskare kan formulera ett 

forskningsproblem helt oberoende av sina värderingar. Denna studie har genomförts 

genom att utifrån bästa förmåga anta ett objektivt förhållningssätt. Genom att ha ett 

utförligt metodkapitel samt att noggrant redogöra för studiens tillvägagångssätt har 

transparensen i forskningen försökt att förstärkas.  
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3. Teori 

 
Teoridelen avser att redogöra för delar av den befintliga forskningen inom det valda 

området. Teorin består av två huvudgrupper. Först förklaras begreppet mellanchef och 

därefter en redogörelse för olika motivationsteorier.  

 

3.1 Mellanchef 

Mellanchefer befinner sig i en position mellan strategiska spetsen i organisationen och 

den operativa kärnan. Deras komplexa arbetssituation handlar till mestadels om att möta 

konflikter från flertalet olika intressenter (Han, Wang & Dong, 2014). Gable (2002) 

anser att en framgångsrik mellanchef har förmågan att ta till sig synpunkter från olika 

intressenter både över och under sig i hierarkin, men också från utomstående 

intressenter så som leverantörer, kunder etcetera. Vidare menar Gable (2002) att en 

framgångsrik mellanchef omedvetet eller medvetet måste hantera trycket från de olika 

intressenterna utan att förlora deras lojalitet (Gable, 2002).  

 

En mellanchefs arbetsuppgifter, menar McConville och Holden (1999), förändras 

ständigt i takt med den sociala-, kulturella- och teknologiska utvecklingen i samhället. 

Decentraliserade organisationer har blivit allt mer vanligt vilket har tunnat ut lagren av 

mellanchefer inom organisationer. En konsekvens som uppstår i och med de allt färre 

mellanchefer är att deras arbetsbörda ökar och är mer komplex och krävande än 

någonsin förr. För att kunna hantera den allt mer komplexa roll som mellanchefen har 

krävs det att de hela tiden utvecklar nya färdigheter och kunskap, accepterar nya mål 

och samtidigt ställa sig positiv till ledningens nya standarder och visioner (McConville 

& Holden, 1999). Della Rocca (1992) anser att det har skett en professionalisering av 

mellanchefens roll dels i form av att titeln mellanchef har fått ökad status samt en ökad 

lönedifferentiering (Della Rocca, 1992). Även Newell och Dopson (1996) menar att 

professionaliseringen av mellanchefens roll har lett till ett förändrat arbetsklimat med 

större ansvarsskyldighet. För att räknas som en framgångsrik mellanchef idag krävs det 

att du uppnår specifika mål med minimala resurser (Newell & Dopson, 1996).  
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3.1.1 Mellanchefens roll 
Jackson och Humble (1994) säger i sin artikel att mellanchefens roll i organisationen till 

största del handlar om:  

(1)  They must convert company-wide strategies, structures and intentions 

into detailed operational activities, fine tuning the overall direction to suit 

the real world where supplies arrive late, machines break down and 

people come to work with a headache.   

(2)  They are the role models for the front-line staff. Middle managers’ 

daily behaviour must epitomize the service-driven people-centred culture 

of the new organization.   

(3)  They have learned the hard way what works and what does not work. 

This rich source of operational wisdom, unteachable at business schools, 

must be captured and harnessed to the new direction. (Jackson och 

Humble, 1994 s.15) 

 

Della Rocca (1992) beskriver vidare att en mellanchef även innehar rollen som 

koordinator i organisationen. Till skillnad från andra befattningar i organisationer tar en 

mellanchef många olika typer av beslut beroende på kontexten. Besluten berör ofta både 

ledningen och medarbetarna vilket gör mellanchefens beslutsfattande komplext (Della 

Rocca, 1992). Han et al. (2014) beskriver två olika typer av rollkonflikter som 

mellanchefen kan uppleva. Den första rollkonflikten handlar om de olika förväntningar 

som mellanchefen ställs inför från olika parter. Och den andra rollkonflikten handlar om 

de förväntningar som ställs på mellanchefen som är mer eller mindre ouppnåeliga (Han 

et al., 2014). McConville och Holden (1999) menar också att rollkonflikten handlar om 

att medarbetarna anser att mellanchefen tillhör ledningens sida, medan ledningen ser 

mellanchefen som en bro mellan ledningen och medarbetarna. Mellanchefens ständiga 

tillgänglighet för både medarbetarna och ledningen leder ofta till många avbrott i det 

dagliga arbetet för mellanchefen vilket i sin tur leder till ineffektivitet och långa 

arbetsdagar (McConville & Holden, 1999). 

3.1.2 Mellanchefens arbetstillfredsställelse och dess bidrag till organisationen 
Beroende på det komplexa förhållandet mellanchefen befinner sig i råkar mellanchefen 

ofta i konflikt med de olika rollerna som denne måste spela säger. Han et al. (2014) 

beskriver rollkonflikten som: 
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“a state of mind or experience or perception of the role incumbent 

arising out of the simultaneous occurrence of two or more role 

expectations such that compliance with one would make compliance with 

the other(s) more difficult or even impossible” (Han et al., 2014 s.475). 

 

Vidare beskriver Han et al. (2014) att den rollkonflikt som mellanchefer upplever 

sänker motivationen och ökar den jobbrelaterade ångesten. Det i sin tur leder till en 

minskad effektivitet hos mellanchefen och minskad arbetstillfredsställelse. För att hjälpa 

mellanchefer att bibehålla ett hälsosamt psykiskt tillstånd anser Han et al. (2014) att 

organisationer bör vidta åtgärder för att minska den rollkonflikt som mellanchefer ofta 

råkar ut för. Genom att klargöra organisationens mål, och se till att alla medarbetare på 

alla nivåer förstår dessa mål samt formulera en tydlig strategi och vision kan 

rollkonflikterna minskas (Han et al., 2014). Mustafa, Martin och Hughes (2016) anser 

att mellanchefer som upplever arbetstillfredsställelse i större utsträckning är engagerade 

i entreprenörskap och utveckling av organisationen. Genom sin position mellan 

ledningen och medarbetarna är mellanchefen en viktig kugge för att implementera 

ledningens vision i resten av organisationen (Mustafa et al., 2016). McConville och 

Holden (1999) håller med om att mellanchefens roll i organisationen är av stor 

betydelse, speciellt när ledningen vill genomföra större förändringar. Om ledningen får 

mellanchefen att känna att förändringen har en positiv inverkan på organisationen, 

kommer mellanchefen mest troligt att ge förändringen sitt fulla stöd och engagemang. 

Om mellanchefen däremot inte anser att förändringen kommer att påverka 

organisationen i en positiv riktning är det troligt att mellanchefen kommer att motsätta 

sig förändringen (McConville & Holden, 1999). Dutton, Ashford, O’neill, Hayes och 

Wierba (1997) menar att mellanchefer genom sin position bidrar till organisationens 

strategiska riktning. Vidare har det funnit stöd för att mellanchefers engagemang i den 

strategiska processen har en positiv effekt på organisationens framgång (Dutton et al., 

1997).  

 

Gable (2002) menar att mellanchefer är pressade från många olika håll vilket leder till 

att de sällan ser något vinstscenario vare sig det gäller personlig framgång eller 

framgång för organisationen (Gable, 2002). Därför menar Radaelli och Sitton-Kent 
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(2016) att mellanchefer som känner sig pressade från flera olika håll ofta är ovilliga att 

genomföra förändringar och implementera nya idéer från ledningen för att undvika 

konflikter med både ledningen och deras medarbetare. Därför är det viktigt att lyfta 

fram enskilda, organisatoriska och sociala faktorer som gör mellanchefer mer 

samarbetsvilliga och motiverade. Radaelli och Sitton-Kent (2016) beskriver fyra 

faktorer som påverkar mellanchefernas motivation i positiv riktning för att översätta 

ledningens visioner och strategier till medarbetarna. Genom att ge mellanchefer 

auktoritet att vara med i det strategiska beslutsfattandet kommer mellanchefens 

engagemang att öka. Vidare är det viktigt att ledningen sätter tydliga gränser som ger 

mellanchefens roll stabilitet och trygghet. Det är även viktigt att ledningen sätter 

förändringarna i ett tydligt sammanhang som underlättar för mellanchefen att 

implementera förändringen i organisationen. En annan viktig faktor är relationen mellan 

ledningen, mellancheferna och medarbetarna. Mellancheferna känner större 

engagemang gentemot organisationen om deras position och arbetsuppgifter uppfattas 

som rättvis (Radaelli & Sitton-Kent, 2016). Vidare anser även Currie och Procter (2005) 

att mellanchefens engagemang är kopplat till organisationens resultat. Tidigare 

forskning visar enligt Mikkelson, York och Arritola (2015) att effektiv kommunikation 

och relationer mellan medarbetare och ledare är direkt kopplade till motivation, 

organisatoriska engagemang och tillfredsställelse (Mikkelson et al., 2015). 

3.2 Motivation 

Motivation brukar vanligtvis delas upp i inre och yttre motivationsfaktorer. De inre 

motivationsfaktorerna är de som skapas och kan påverkas av människan själv. Medan 

de yttre motivationsfaktorerna ligger utanför individens egen kontroll då de skapas 

utifrån (Hein, 2012). De inre motivationsfaktorerna söker förklaringar i processer hos 

individen själv det vill säga inre förklaringar. Det gäller främst behovsteorierna. De 

yttre motivationsfaktorerna grundas i de yttre faktorerna vilket skulle kunna vara 

arbetssituationen eller lönen (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

Latham (2007) har redogjort för hur olika motivationsteorier har utvecklats under 1900-

talet. Mellan åren 1950-1975 anses de klassiska motivationsteorierna vara skapade. De 

klassiska motivationsteorierna anses spegla helheten i vad det är som motiverar 

människor. Senare motivationsteorier har inte på samma sätt fokuserat på att förklara en 

komplett teori utan har fokuserat på delar och enskilda inslag av motivation (Latham, 
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2007). Utifrån att undersökningen är tänkt att studera motivation i helhet har fyra 

klassiska motivationsteorier valts ut till studien.   

3.2.1 Maslows behovshierarki 
Hein (2012) menar att Abraham Maslow är den mest kända motivationsteoretikern 

genom tiderna, främst känd för sin behovshierarkimodell. Maslow anses vara en pionjär 

inom både psykologi och motivationsteori. Hans tankar var inte bara kontroversiella på 

sin tid utan även idag, och han anses vara grundaren till den humanistiska psykologin. 

Maslow intresserade sig främst för den friska människan som han ansåg vara god, 

hederlig, anständig och fram för allt självförverkligande. Om individen förhindras att 

självförverkliga och aktualisera sin fulla potential blir individen sjuk. Därför skapade 

han en ny psykologi som han kom att kalla den humanistiska psykologin som baseras på 

en optimistisk människosyn (Hein, 2012). Maslow (1987) är holistiskt inriktad i sina 

studier och menar att hans fokus inte ligger på enskilda delar av motivationen utan att 

människan är en integrerad helhet. Han menar att det är hela människan som är 

motiverad, inte bara en del av den. För att förstå Maslows tankesätt är det viktigt att ha i 

bakhuvudet att han har en holistisk och positiv syn på människan och att fokus ligger på 

den friska och självförverkligande människan. Maslows (1987) mest kända verk, 

behovshierarkin grundas i att mänskligt beteende är betingat av otillfredsställda behov. 

Han menar att människans otillfredsställda behov kommer att styra beteendet, eftersom 

individen strävar efter att få dem tillfredsställda. Maslow har två grundläggande 

påståenden som hans behovshierarki är baserad på ”a want that is satisfied is no longer 

a want” (Maslow, 1987 s.18) och ”a satisfied need is not a motivator” (Maslow, 1987 

s.30). Maslow (1987) menar att när ett behov på en viss nivå är tillfredsställt så kommer 

det att dyka upp ett nytt behov att tillfredsställa på en ny högre nivå. Behoven är 

dynamiska och hierarkiskt ordnade enligt följande: fysiologiska behov, trygghetsbehov, 

behov av gemenskap, behov av uppskattning och slutligen behov av självförverkligande 

(Maslow, 1987).  

 

 Figur 2, Maslows behovstrappa.  

Egen illustration utifrån Hein (2012 s.69) 
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Fysiologiska behov 

Maslow (1987) menar att de fysiologiska behoven består av biologiska och fysiologiska 

processer som skapar en lust eller längtan för individen att uppfylla behoven. Behoven 

kan bestå av törst, hunger, sömn etcetera. De fysiologiska behoven är de starkast 

dominerande behoven. Om inga andra behov i behovstrappan är uppfyllda så kommer 

de fysiologiska behoven att dominera tills de har blivit tillfredsställda. Vidare menar 

Maslow (1987) att när de fysiologiska behoven är tillfredsställda kommer de att 

försvinna och ersättas av behov på nästa nivå i behovstrappan.  

 

Trygghetsbehov 

Trygghetsbehoven, menar Maslow (1987) väcks till liv när de fysiologiska behoven är 

uppfyllda i tillräcklig grad, och kan bestå av: stabilitet, skydd och struktur. 

Trygghetsbehoven fungerar på liknande sätt som de fysiologiska behoven det vill säga 

att hela individen domineras av trygghetsbehovet. Men när trygghetsbehovet är uppfyllt 

kommer individen att fokusera på nästa nivå i behovstrappan så länge de fysiologiska 

behoven också fortfarande är tillfredsställda. För de flesta individer fungerar varken 

fysiologiska behov eller trygghetsbehov som motivation då de till en viss grad redan är 

uppfyllda hos de flesta individer (Maslow, 1987).  

 

Behov av gemenskap 

När de två första behovsgraderna, fysiologiska behov och trygghetsbehov är uppfyllda, 

kommer behovet av gemenskap att växa fram. Behovet av gemenskap består i att 

individer behöver få och ge ömhet och tillgivenhet. När behovet av gemenskap inte är 

uppfyllt känner individen ensamhet och/eller en stark längtan att tillhöra en grupp. Att 

känna tillhörighet blir därför viktigt för individen för att, behovet av gemenskap ska 

uppfyllas (Maslow, 1987). 

  

Behov av uppskattning 

Maslow (1987) delar upp behovet av uppskattning i två olika dimensioner. Den första 

dimensionen menar han speglar individens inre, och handlar om en önskan om 

prestation, duglighet och kompetens etcetera. Den andra dimensionen speglar individens 

yttre och handlar om en önskan att få beröm, prestige, status, bekräftelse och 

uppmärksamhet. Men Maslow (1987) menar också att det finns risker förenade med att 

basera sin självaktning på andras åsikter snarare än på sina egna kompetenser. För att 
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behovet av uppskattning ska uppfyllas bör därför självaktningen bygga på förtjänad 

respekt från andra genom sina egna resultat (Maslow, 1987).  

 

Behov av självförverkligande 

Maslow (1987) menar att de fyra tidigare behoven alla grundar sig i bristtillstånd. Om 

inte individen får de fyra tidigare behoven uppfyllda kommer individen att inrikta sig på 

att få dem uppfyllda i tillräckligt hög grad. Vidare menar Maslow (1987) att även om 

individen har fått alla de fyra tidigare behoven uppfyllda så kommer individen 

fortfarande att kunna känna sig otillfredsställd. Det är först när individen förverkligar 

sig själv som den kommer att kunna känna sig helt tillfredsställt. Självförverkligande av 

sig själv menar Maslow (1987) handlar om att individen ska göra det den är bäst på. 

Han uttrycker det som att: ”What humans can be, they must be” (Maslow, 1987 s. 22). 

Behovet av självförverkligande kommer, till skillnad från de andra fyra behoven, inte att 

försvinna om det blir uppfyllt. Istället kommer individen att vilja uppfylla det gång på 

gång (Maslow, 1987). 

3.2.2 McClellands behovsteori 
Hein (2012) anser att McClellands behovsteori är ett viktigt bidrag till 

motivationsforskningen genom att hans idéer om hur behov uppstår och kan påverkas. 

McClelland bidrar även med indelningar av olika motivationsprofiler, då han anser att 

ledare och arbetare motiveras av olika saker (Hein, 2012). McClellands (1976) 

behovsteori bygger på tre behov: maktbehovet, behovet av gemenskap och 

prestationsbehovet. Till skillnad från Maslows teori utgår inte McClellands teori från 

någon hierarkisk rangordning av behoven utan de befinner sig längs ett kontinuum. 

McClelland (1967) menar alltså på att ett visst behov inte behöver vara uppfyllt innan 

ett nytt behov framkallas. Behoven behöver inte heller vara medfödda utan de kan vara 

behov som vi tillägnar oss under livet (McClelland, 1967). 

 

Maktbehov 

Personer som har stort maktbehov karakteriseras ofta av att de gillar att ha inflytande 

över både andra människor och händelser. McClelland (1976) skiljer på två typer av 

maktbehov. Den första typen kallar han för social makt eller institutionaliserad makt, 

den utgår ifrån individer som har ett stort maktbehov men ändå är hämmade och 

kontrollerade i sitt handlande. Den andra formen kallar han för personlig makt, de 
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handlar om de individer som dras till ledarpositioner trots att de kanske inte har den 

kompetens som krävs. Ofta är de ledare som utövar social makt mer effektiva i sitt 

ledarskap än de ledare som har en mer personlig maktinriktning (McClelland, 1967).  

 

Behov av gemenskap 

De individer som kräver ett stort behov av gemenskap handlar oftast utifrån att de vill 

bli accepterade och vara omtyckta. Genom till exempel vänner och kollegor försöker de 

att etablera och upprätthålla social interaktion. De som är i behov av gemenskap arbetar 

helst i team och gärna med personer som de anser som sina vänner för att lättare kunna 

anpassa sig till den sociala norm som råder i gruppen. En ledare som är i behov av 

gemenskap söker ofta bekräftelse och undviker att fatta beslut som kommer att vara 

impopulära hos gruppen (McClelland, 1967).  

 

Prestationsbehov 

McClelland (1967) menar att prestationsbehovet står i förhållande till samhällets 

ekonomiska tillväxt. Personer med stort prestationsbehov har som önskan att prestera 

och vara framgångsrika. De fokuserar på personlig framgång och tillfredsställande 

resultat. De som har högt prestationsbehov föredrar att arbeta i grupper av experter eller 

att arbeta ensamma eller att arbeta med personer med liknande prestationsbehov, 

framför att arbeta med sina vänner och att arbeta tillsammans i grupp. McClelland 

(1967) menar att individer med stort prestationsbehov försöker att undvika situationer 

som betyder hög- respektive låg risk. Vid lågrisksituationer är sannolikheten att få målet 

uppfyllt väldigt hög vilket inte ger speciellt hög tillfredsställelse av att ha klarat av att 

uppnå det. Vid högrisksituationer är chansen däremot väldigt liten att målen uppnås 

vilket gör att individer med prestationsbehov gärna undviker även de situationerna. De 

individer som anses ha högt prestationsbehov anses därför dras till situationer med 

måttliga risker och utmaningar. Vidare anses individer som har ett högt 

prestationsbehov inte motiveras av ekonomiska belöningar, endast om den ekonomiska 

belöningen används som ett feedbackmått. Den grupp som däremot kan påverkas av 

ekonomiska belöningar är de med ett svagt prestationsbehov, de kan även påverkas av 

andra externa motivationsfaktorer (McClelland, 1967).  
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3.2.3 Hackman och Oldhams arbetsdesignteori 
Hein (2012) tar upp Hackman och Oldhams (1980) arbetsdesign teori som beskriver hur 

arbete ska utformas för att vara så motiverande som möjligt (Hein, 2012). Hackman och 

Oldham (1980) menar att individens motivation är beroende av hur väl individen 

matchar med själva arbetet. Om individen matchar bra med arbetet leder till hög inre 

motivation hos individen vilket i sin tur leder till kvalitativa och kvantitativa goda 

resultat för organisationen. Genom en bra matchning mellan arbetet och individen 

skapas motivation utan att ledningen egentligen behöver göra något, det enda de 

behöver se till är att omstrukturera eller omorganisera arbetet om det inte skulle matcha 

individen. Hackman och Oldhams (1980) modell pekar på de avgörande faktorernas 

betydelse för individens inställning, som i sin tur kommer att påverka arbetet. Det är den 

inre motivationen som står i centrum i deras teori, vilket betyder att individen kommer 

att utföra ett arbete väl när det är tillfredsställande att utföra arbetet väl. Om det är en 

bra matchning mellan individen och arbetet kommer externa belöningar inte att krävas, 

men om det däremot är en dålig matchning mellan individen och arbetet i så pass hög 

grad att individen känner vantrivsel och frustration finns det inte mycket ledningen kan 

göra för att skapa arbetstillfredsställelse och effektivitet. Hackman och Oldhams (1980) 

poäng är att ledningen först måste ta itu med förhållandet mellan individen och arbetet- 

inte sist.  

 

Avgörande psykologiska tillstånd 

Hackman och Oldham (1980) presenterar tre faktorer som skapar inre motivation hos 

individen. För det första så menar de att individen måste anse arbetet som meningsfullt. 

För det andra menar de att individen måste känna att den har ansvar för resultaten, det 

vill säga att resultatet av individens beror på individen själv och inte externa faktorer, så 

som manualer eller maskiner. För det tredje så måste individen känna till resultatet av 

det arbete som den utfört. Om individen inte får någon återkoppling på om den har 

presterat bra eller dåligt, kan det heller inte generera några positiva känslor kring 

prestationen eller utförandet. Hackman och Oldham (1980) menar att alla dessa tre 

faktorer måste finnas med för att kunna utveckla en inre motivation.  

 

Centrala arbetsegenskaper 

Det finns fem stycken centrala arbetsegenskaper som Hackman och Oldham (1980) 

anser bidra till att individen uppnår avgörande psykologiskt tillstånd som skapar inre 
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motivation. De centrala arbetsegenskaperna består av: 1 krav på olika färdigheter, 2 

uppgiftens identitet, 3 uppgiftens betydelse, 4 autonomi och 5 feedback från själva 

arbetet. Genom att ha krav på olika färdigheter i arbetet så krävs det att medarbetaren 

använder alla sina färdigheter och kompetenser för att lösa uppgiften vilket resulterar i 

att medarbetaren kommer att finna arbetsuppgiften som meningsfull. Uppgiftens 

identitet syftar istället till att bidra med en meningsfull helhet, det vill säga hur viktigt 

det är att man slutför en arbetsuppgift. Uppgiftens betydelse står för i viken utsträckning 

som arbetsuppgiften har en fysisk eller psykisk betydelse för andra inom eller utanför 

organisationen. Hackman och Oldham (1980) konstaterar i sin undersökning att de tre 

första faktorerna inte behöver vara uppfyllda samtidigt utan den ena kan ersätta de 

andra. Den fjärde centrala arbetsegenskapen handlar om arbetets autonomi, vilket 

beskriver i vilken mån arbetet ger medarbetaren frihet och möjlighet att själv planera 

och bestämma över arbetet. Den femte och sista centrala arbetsegenskapen, feedback 

från själva arbetet, beskriver i vilken skala medarbetaren får feedback och återkoppling 

på det utförda arbetet. Hackman och Oldham (1980) poängterar att endast existensen av 

de centrala arbetsegenskaperna inte för medarbetarna att uppleva arbetstillfredsställelse, 

men däremot skapar de en hög motivationspotential genom medarbetarnas beteende 

(Hackman & Oldham, 1980).  

 

Resultat 

Hackman och Oldhams (1980) modell skiljer mellan personliga resultat och effektivitet 

i arbetet vilket leder till att medarbetaren och organisationens intressen förenas under 

resultatkolumnen i modellen. Genom att designa arbetet på ett sätt som skapar 

avgörande psykologiska tillstånd hos medarbetaren kommer medarbetaren att uppleva 

en stark inre motivation vilket i sin tur blir till organisationens fördel eftersom 

medarbetaren då uppnår en högre grad av produktivitet och effektivitet (Hackman & 

Oldham, 1980).  

 

Modererande faktorer 

För att Hackman och Oldhams (1980) koppling mellan de centrala arbetsegenskaperna, 

de avgörande psykologiska tillstånden och resultatet ska kunna göras, krävs det att 

hänsyn tas till tre modererande faktorer. Den första faktorn är kunskap och färdighet. 

Om medarbetaren besitter tillräcklig kunskap och tillräckliga färdigheter för arbetets 

utförande kommer de att uppfatta arbetet som meningsfullt vilket bidrar till deras 
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motivation. Om medarbetaren däremot inte besitter tillräckliga kunskaper eller 

färdigheter för att kunna klara av arbetet på ett bra sätt kommer medarbetaren att 

uppleva frustration som försvagar medarbetarens motivation. Den andra modererande 

faktorn som Hackman och Oldham (1980) har tagit hänsyn till är utvecklingsbehovets 

styrka. Ju större behov av utveckling medarbetaren har, desto större motivation kommer 

medarbetaren att känna när de ställs inför komplexa och utmanande uppgifter. Den 

tredje och sista modererande faktorn, tillfredsställelsen med arbetskontexten, syftar till 

hur nöjd medarbetaren är med sitt arbete och arbetskontexten. En medarbetare som 

känner tillfredsställd med sin arbetskontext kommer i högre grad att påverkas av de 

centrala arbetsegenskaperna och de avgörande psykologiska tillstånden (Hackman & 

Oldham, 1980). 

 

 
 

  

 

 

Figur 3, Hackman & Oldhams arbetsdesignteori 

Egen illustration från Hein (2012 s.155) 
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3.2.4 Herzbergs tvåfaktorteori 
Hein (2012) beskriver Herzberg som en amerikansk arbetspsykolog och professor inom 

psykologi och ledarskap. Han är grundaren av tvåfaktorteorin som baseras på två olika 

motivationsfaktorer (Hein, 2012). Den första motivationsfaktorn kallar Herzberg, 

Mausner och Snyderman (2004) hygienfaktorer och grundar sig i förhållandena kring 

arbetets utförande. Hygienfaktorerna utgör oftast orsaken till missnöje bland 

medarbetarna, men de leder sällan till någon motivation eller arbetstillfredsställelse. 

Hygienfaktorerna, även kallade de yttre faktorer kan kopplas till arbetstrygghet, en 

skälig lön och arbetsmiljön. Den andra typen kallar Herzberg et al. (2004) för 

motivationsfaktorer och är de inre faktorerna hos individen som är relaterade till själva 

arbetet. Det kan handla om huruvida individen känner uppskattning, har möjlighet till 

att utvecklas i sitt arbete samt till vilken nivå individen känner ansvarighet över arbetet. 

Det är motivationsfaktorerna som är relaterade till individens arbetstillfredsställelse och 

motivation, men det är sällan frånvaron av motivationsfaktorerna som påverkar 

individens missnöje med arbetet. Herzberg et al. (2004) menar att endast uppfylla 

individens hygienfaktorer inte leder till motivation eller arbetstillfredsställelse utan det 

krävs att både hygien- och motivationsfaktorerna är uppfyllda. Ju högre grad av 

uppfyllande motivationsteorierna har, desto mer kan individen tolerera att 

hygienfaktorerna inte är uppfyllda till särskilt stor grad (Herzberg et al., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, Herzbergs tvåfaktorteori 

Egen illustration utifrån Hein (2012 s.138) 
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3.2.5 Kritik mot motivationsteorierna 
Maslows behovshierarki  

Hein (2012) menar att Maslow har fått utstå en del kritik för att han var mer abstrakt än 

konkret vilket bidrog till att han bara presenterade idéer och inga färdiga teorier. 

Maslow har även fått kritik för att han inte evidensbaserats sina tankar och teorier, utan 

överlåter den vetenskapliga granskningen åt andra. Vidare menar Hein (2012) att 

Maslows tankar om den självförverkligande människan är något romantiserade och 

svårtolkade. Genom att de flesta som återgett Maslows behovstrappa gjort det i väldigt 

förenklade versioner utan att gå in på djupet i den avgörande skillnaden mellan 

bristbehov och existentiella behov (Hein, 2012).  

 

McClellands behovsteori 

Abrahamsson och Andersson (2005) anser att McClellands teori kan uppfattas som 

ensidig då den endast beskriver inre motivationsfaktorer och helt utelämnar de yttre 

motivationsfaktorerna. McClelland har även fått kritik för sin teori om prestationsmotiv 

då kritikerna anser att prestationsmotiv är beroende av organisationskulturen. Och att 

man måste ta med kultur och kontext när man ska försöka förstå prestationsmotivet. 

Men McClelland själv menar att prestationsmotivet i grund och botten handlar om 

individens önskan att om att göra något bättre och att vad individen önskar göra bättre 

endast speglas av dennes värderingar (Abrahamsson & Andersson, 2005).  

 

Hackman och Oldhams arbetsdesignteori 

Hackman och Oldhams arbetsdesignteori har enligt Abrahamsson och Andersson (2005) 

blivit kritiserad av forskare för att de inte har presenterat några empiriska belägg för att 

en förändring av arbetsdesignen skulle leda till bättre prestationer hos arbetarna. Vidare 

anser kritikerna att Hackman och Oldhams analys har bristande struktur, vilket gör den 

mindre trovärdig. Hackman och Oldham kritiserar även sig själva då de menar att det 

kan vara svårt för respondenterna i deras undersökning att skilja mellan olika 

arbetsegenskaper. Respondenterna tenderar att bedöma arbetet som en helhet och inte 

utifrån Hackman och Oldhams fem representerade arbetsegenskaper (Abrahamsson & 

Andersson, 2005).  
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Herzbergs tvåfaktorteori 

Hein (2012) menar att Herzberg valt att dela upp de två typerna av faktorerna i varsin 

egen skala. I och med uppdelningen att hygienfaktorer och motivationsfaktorer tillhör 

olika skalor kan en motivationsfaktor definitionsmässigt aldrig bidra med att skapa 

missnöje i arbetet och bristande motivation, medan hygienfaktorerna istället inte kan 

bidra till att skapa motivation och arbetstillfredsställelse. Herzbergs tvåfaktorteori enkelt 

kan förklaras genom att vissa faktorer bidrar till att skapa arbetstillfredsställelse medan 

andra bidrar till att förebygga missnöje. Hein (2012) menar att Herzbergs tvåfaktorteori 

är: 

 ”en bra utgångspunkt när man själv vill undersöka hur de olika faktorerna fungerar i 

förhållande till arbetstillfredsställelse och motivation- eller motsatsen” (Hein, 2012 

s.146). 
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4. Empiri 

 
I empirin beskrivs först de sex respondenterna som deltagit i studien. Vidare kommer de 

likheter och olikheter som kunnat urskiljas ur respondenternas svar att presenteras.  

 

4.1 Respondentpresentation 

För att ge en ökad förståelse för chefernas position och ansvarsområde ges här en kort 

presentation av respondenterna. Respondenterna är fördelade i åldrarna 23-52år. De 

består av fyra kvinnor och två män. Tre stycken respondenter har en 

universitetsutbildning eller annan vidareutbildning. Alla respondenterna har ett 

personalansvar som varierar mellan 11-30 stycken anställda. Fyra av respondenterna har 

även ett ekonomiskt ansvar över sin enhet. 

 

Respondent 1  

Kvinna 25 år, mellanchef med titeln platschef inom handel. Ansvarar för cirka 20 

stycken anställda.  

 

Respondent 2  

Kvinna 38 år, mellanchef med titeln platschef inom restaurang. Ansvarar för cirka 30 

stycken anställda.  

 

Respondent 3  

Kvinna 28 år, mellanchef inom Landstinget med titeln avdelningschef. Ansvarar för 

cirka 11 stycken anställda. 

 

Respondent 4  

Man 23 år, mellanchef inom staten med titeln soldatbefäl. Ansvarar för cirka 25 stycken 

anställda.  

 

Respondent 5  

Man 28 år, mellanchef inom familjeägt mindre företag med titeln platschef. Ansvarar 

för cirka 15 stycken anställda.  
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Respondent 6  

Kvinna 52 år, mellanchef inom socialförvaltningen med titeln enhetschef. Ansvar för 

cirka 24 stycken anställda.  

4.2 Arbetsmotivation 

Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt att känna ansvar och att få vara 

delaktig i organisationens processer och resultat för deras arbetsmotivation. Personlig 

utveckling men även att kunna utveckla sina medarbetare anser majoriteten av 

respondenterna bidrar till deras arbetsmotivation. Respondent 2 säger att 

”Arbetsmotivation handlar om att motivera sig själv till att göra ett bättre jobb och att 

hela tiden utvecklas och vilja bli lite bättre”. Respondent 6 anser att det är helheten i 

arbetet som ger arbetsmotivation och beskriver det så här ”Ingen dag är den andra lik, 

vilket jag tycker är spännande. Ett varierande och omväxlande arbete där jag får arbeta 

med människor och varierande arbetsuppgifter skänker mig arbetsmotivation. Jag 

väljer att anta utmaningar och har ett engagemang att hela tiden utvecklas”. Även 

Respondent 3 anser att det är helheten i arbetet och de varierande arbetsuppgifterna som 

främjar arbetsmotivationen. Respondent 1 anser att det som gör arbetet meningsfullt är 

att få utveckla personalen. Respondent 2 håller med Respondent 1 och tillägger att 

arbetet blir som mest meningsfullt när personalen växer och vågar ta mer ansvar och när 

alla jobbar tillsammans mot samma mål. Respondent 4 beskriver att arbetsmotivation 

även handlar om att vilja bidra till att uppnå något bättre. Det behöver inte bara handla 

om den personliga utvecklingen utan även att utveckla organisationen. Utmanande och 

varierande arbetsuppgifter anser samtliga respondenter bidrar i hög grad till 

arbetsmotivation.  

4.3 Struktur & makt 

Respondent 1 beskriver arbetsmotivation utifrån att det ska finnas en bra struktur och 

bra förutsättningar för att göra ett bra arbete. En dålig eller oklar struktur bidrar till 

försämrad motivation. Genom ett ostrukturerat arbetssätt där respondent 1 anser att 

denna hela tiden får dubbla budskap om vad som gäller, känner Respondent 1 att 

arbetsmotivationen minskar eftersom det är svårt att förstå vad det är som gäller och 

förväntas av en. Respondent 2 anser också att strukturen och ledningen är viktigt för att 

man ska känna sig motiverad att göra ett bra jobb. Även respondent 6 anser att klara mål 
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och direktiv samt en klar struktur bidrar till att öka arbetsmotivationen. Respondent 4 

anser att god struktur i organisationen bidrar till att öka arbetsmotivationen då det finns 

klara riktlinjer om vad som förväntas av en. Respondent 3 beskriver att det är viktigt att 

ha ett bra samarbete med andra avdelningar för att kunna hjälpas åt och att det är 

positivt om organisationer inte är så hierarkiska utan att besluten ska kunna tas på olika 

nivåer. Respondent 6 håller med om att arbetsmotivationen skulle kunna ökas om 

organisationen inte var så toppstyrd. Samtliga respondenter beskriver på olika sätt 

vikten av att det finns en struktur i organisationen för att de ska uppleva 

arbetsmotivation. 

 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt med trygga anställningsvillkor i form av 

exempelvis anställningsbevis och kollektivavtal. Respondent 6 beskriver att ”det är en 

trygghet att veta vad jag har och kunna planera mitt liv efter det”. Samtliga 

respondenter är i allmänhet nöjda med sina anställningsvillkor och de anser alla att de 

jobbar för seriösa arbetsgivare vilket innebär både trygghet och stabilitet. Däremot är 

det ingen av respondenterna som svarar att trygga anställningsvillkor leder till någon 

ökad motivation utan det är snarare ett krav att ha trygga anställningsvillkor.  

 

Alla respondenter anser att utöva personlig eller direkt makt genom att peka med hela 

handen och bestämma inte ger dem någon arbetsmotivation. Däremot anser de i mycket 

högre grad att det är viktigt få medarbetarna med på samma spår genom social makt. 

Ingen av respondenterna anser att status eller titlar är viktigt för deras arbetsmotivation. 

Respondent 6 beskriver vikten av status ”För mig är ledarskapet viktigare än 

chefsskapet. Min ambition är att lyfta den personal jag leder, att de får möjlighet 

utvecklas genom utbildning, ansvarsområden och utvecklingsarbete. Med ett bra 

självförtroende har personalen bättre förutsättningar att fatta egna beslut och känna sig 

trygg i sin roll”. Även Respondent 3 anser att status inte är viktigt för 

arbetsmotivationen, utan det är viktigare att ha inflytande och kunna påverka sina 

medarbetare för att på så vis ha möjlighet att förbättra och utveckla. Respondent 1 anser 

inte heller att status är speciellt viktigt utan menar att det är viktigare att organisationen 

man jobbar i har ett gott rykte.  
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4.4 Ersättning 

Respondent 2 anser att lönen är för låg i förhållande till ansvaret. Respondenten menar 

både att själva grundlönen och den extra ersättningen för att jobba obekväm arbetstid 

(OB) bör höjas. Det i sin tur skulle bidra till att öka motivationen att jobba även 

obekväma arbetstider. Respondent 1 däremot är nöjd med grundlönen men skulle önska 

att det satsades mer resurser på personaluppmuntran i form av kickoffer, julklappar och 

middagar. Det i sin tur skulle bidra till att höja arbetsmotivationen. Alla respondenter är 

överens om att det är viktigt med en skälig lön för arbetsmotivationen. Respondent 2, 3 

och 4 anser att de är för dåligt belönade i förhållande till det jobb de gör eller i 

förhållande till kollegor som besitter samma position. Endast två stycken respondenter 

anser att en ökad ersättning i form av lön skulle bidra till att öka deras arbetsmotivation.  

4.5 Utveckling och ambitioner 

Alla respondenter anser att det finns mycket goda möjligheter att avancera inom de 

organisationer där de jobbar. Däremot anser ingen av respondenterna att avancera till en 

högre position skulle bidra till att öka deras arbetsmotivation. De anser sig alla nöjda 

och bekväma med sina nuvarande positioner och majoriteten av respondenterna anser 

att deras arbetsbelastning skulle öka enormt om de valde att jobba sig högre upp i 

företaget. Respondent 1, 2 och 4 anser även att deras privatliv med intressen och familj 

skulle påverkas i allt för hög grad om de valde att avancera inom organisationen och de 

anser inte att det skulle vara värt det. Respondent 3, 5 och 6 anser däremot att de skulle 

kunna tänka sig att avancera inom de organisationer där de arbetar men att de för 

tillfället är nöjda att utvecklas på de positioner de redan besitter. 

 

Respondenterna menar att arbetsmotivation till stor del handlar om sitt egna ”driv”, det 

vill säga den egna inställningen. Genom att hela tiden utvecklas och inte ”nöja sig”, 

samt att hela tiden se till den egna potentialen, bidrar i hög grad till att öka den egna 

arbetsmotivationen. De respondenter som anser att de i hög grad kan bidra till resultatet 

i organisationen upplever arbetsmotivation i högre grad än de respondenter som anser 

att de inte kan bidra till organisationens resultat eller att det är svårt för dem att följa 

upp organisationens resultat. 
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4.6 Relationer till kollegor 

Alla respondenter anser att det är viktigt att ha en bra gemenskap och bra relationer till 

sina kollegor. Majoriteten av respondenterna anser att gemenskap och relationer på 

arbetsplatsen är helt avgörande för arbetsmotivationen medan resterande anser att det är 

viktigt om än inte helt avgörande. Respondenterna är överens om att det är viktigt med 

trivsel och samarbete för att kunna göra ett bra jobb. Respondent 1 beskriver det som 

”Det är viktigt att vi jobbar som ett team, och att vi kan ha en bra arbetsrelation.” 

Medan Respondent 5 beskriver det som ”Det är avgörande i vårt arbete att veta var vi 

som kollegor har varandra”. Respondent 2 anser att det är kollegorna som gör arbetet 

meningsfullt och Respondent 6 anser att det är viktigt med bra relationer till sina 

kollegor för att kunna stötta och utveckla varandra. Samtliga respondenter verkar nöjda 

med den gemenskap som råder på arbetsplatsen och majoriteten av respondenterna 

anser att de har en mycket bättre relation till sina anställda än vad de har till sina chefer. 

De menar även på att gemenskapen de har till sina anställda är viktigare då det är viktigt 

för dem som chefer att deras anställda känner tillgivenhet till dem och att de 

tillsammans i gruppen kan jobba mot gemensamma mål. 

4.7 Prestationer och resultat 

Samtliga respondenter är överens om att det är viktigt att prestera i arbetet för att öka 

arbetsmotivationen, men de menar också på att de inte är rädda för att misslyckas på 

vägen. Respondent 3 anser att denne besitter ett stort inflytande när det gäller att kunna 

påverka resultatet men även prestationer. Vidare anser Respondent 3 att denne har 

mycket goda möjligheter att kunna se resultatet av prestationerna vilket än mer bidrar 

till en ökad arbetsmotivation och att hela tiden vilja förbättras. Respondent 3 anser även 

att det är mycket viktigt att kunna prestera både för sin egen skull men även för de 

anställda och cheferna för att leva upp till deras förväntningar. Respondent 2 anser 

också att det är viktigt att kunna följa upp resultat och prestationer för att höja 

arbetsmotivationen. Respondent 2 anser att det är viktigt att prestera i arbetet för att 

”Jag tycker om att känna att jag har gjort ett bra jobb”. Respondent 5 beskriver vikten 

av att prestera i arbetet som ”Det är viktigt för att jag ska kunna göra mitt bästa varje 

dag, mer än så kan jag inte göra. Så länge de externa parterna som jag servar är nöjda 

så är jag nöjd. Det är så jag kan mäta min prestation.” Respondent 1 och 4 anser att det 

finns ytterst få möjligheter att kunna följa upp resultat och prestationer inom deras 

organisation vilket de tror bidrar till sämre arbetsmotivation jämfört med om man hade 
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kunnat följa upp prestationer. Respondent 6 säger att de har en mängd olika 

uppföljningar för att kunna mäta prestationer men att det bästa sättet att se resultatet av 

arbetet är den feedback som kommer från anställda, chefer och externa parter. Därför 

anser respondent 6 att det är extra viktigt att prestera i sitt arbete, för att resultatet 

kommer i form av feedback från andra.  

4.8 Kommunikation & Feedback 

Samtliga respondenter är överens om att kommunikation, återkoppling och feedback är 

helt avgörande för arbetsmotivationen. Majoriteten anser att det är viktigare att få 

feedback från sin chef än från de anställda. Respondent 1 säger att ”Feedback är 

otroligt viktigt, inte bara från mina chefer och mina anställda utan även från externa 

parter. Genom att få feedback har jag hela tiden möjlighet att utveckla mig, min 

personal och min enhet”. Respondent 3 beskriver vikten av feedback inom 

organisationen ”Vi har på min arbetsplats valt att ha en väldigt öppen kommunikation 

för att vi ska kunna ha ett nära och bra samarbete. Om man har en dålig dag talar man 

om det för kollegorna direkt när man kommer på morgonen, man behöver inte precisera 

vad det är, utan bara göra alla uppmärksamma på sitt fysiska såväl psykiska tillstånd. 

På så vis uppstår det mindre konflikter som skulle kunna påverka arbetsmotivationen 

negativt”. Respondent 2 anser att ”Feedback är en viktig motivationskälla då det får 

mig att göra jobbet lite bättre. Speciellt feedback och beröm från chefen är viktig för 

min arbetsmotivation”. Respondent 2 beskriver det som ”Det är alltid roligt att få 

feedback från sina anställda, och det kan verkligen göra ens dag, men det som höjer 

arbetsmotivationen är när feedbacken kommer från min chef eller någon ännu högre 

uppsatt”. Respondent 6 anser att resultatet av arbetet som läggs ner kan mätas i den 

positiva feedback som kommer från anställda, chefer men även från externa parter. 

Flertalet av respondenterna verkar missnöjda med speciellt hur deras chefer 

uppmärksammar och berömmer dem. Men det handlar snarare om att feedback och 

återkoppling sker med för låg frekvens än själva feedbacken i sig.  

4.9 Kraven på mellanchefer 

Alla respondenter är överens om att det ställs krav på dem både över ifrån deras chefer, 

men även underifrån deras anställda. Kraven som ställs på respondenterna varierar 

beroende på hur många anställda de har under sig men även på hur strukturen i företaget 

ser ut.  
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4.9.1 Kraven från de underordnade (anställda) 
Alla respondenter har mellan 11-30 stycken anställda under sig och kraven från de 

anställda varierar både i grad och mängd. Respondent 3 beskriver kraven från de 

underordnade som ” Kraven som mina anställda ställer på mig anser jag för det mesta 

vara rimliga. Ibland vill de att jag ska ta någons parti i en viss fråga, men då är det 

viktigt att vara trygg i sig själv och veta att man alltid utgår ifrån sina egna åsikter och 

att man alltid vågar vara sig själv”. Respondent 6 håller med respondent 3 och 

beskriver vidare att ” Jag tycker de är rimliga och jag uppskattar att de vill och har 

krav på mig som chef och ledare eftersom det driver mig som person att leverera”.  

Respondent 2 och 5 anser att de underordnade ibland ställer krav på dem som är 

orimliga antingen tids- eller prestationsmässigt. Respondenterna svarar att de 

underordnades krav ibland kan handla om att de vill att chefen ska vara eller agera på ett 

visst sätt. Ibland kan kraven från de anställda verka väldigt abstrakta och otydliga, det 

tror respondenterna beror på att de underordnade inte alltid vet vilka krav de ska ställa 

på sin chef.  

4.9.2 Kraven från de överordnade (chefer) 
Kraven från de överordnade kan handla om krav från respondenternas närmaste chef(er) 

men det kan även handla om krav från den högsta ledningen i organisationen. 

Respondent 3 beskriver kraven från cheferna som ”Kraven från mina chefer kan jag 

oftast anse vara rimliga. Det handlar om att ge och ta, ibland får man jobba lite mer 

och ibland lite mindre, vilket gör arbetet väldigt flexibelt. Jag tycker att vi har en god 

kommunikation och ett bra samarbete och att jag blir väl kompenserad för mitt hårda 

jobb genom kurser och utbildningar”. Både respondent 1, 2 och 6 anser att kraven från 

deras chefer är lite för höga vilket bidrar till att de kan känna mindre motivation och 

mer press att arbetet ska bli utfört. Respondent 1 och 2 anser att chefen har en viktig del 

i arbetsmotivationen och att för höga krav lätt leder i högre grad till lägre motivation 

hos respondenterna. Men respondent 1 och 2 anser även att för låga krav också kan leda 

till lägre motivation och att det därför är viktigt att känna av och ha god kommunikation 

för att hela tiden kunna parera kraven. Respondent 4 och 5 anser även de att det är 

viktigt att deras chefer försöker att parera kraven och arbetsuppgifterna så att de inte 

varken blir för hög eller för låg arbetsbelastning. Men de anser att för låga krav i större 

grad leder till lägre motivation hos dem då de känner att de inte utvecklas eller går 

framåt vid för låga krav. Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt att deras 
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chefer är insatta i verksamheten och därifrån kan anpassa deras krav och utmaningar, då 

respondenterna menar att en chef som inte är insatt i verksamheten inte ställer legitima 

krav. Respondent 6 säger att ”Mer förtroende från ledningen skulle öka 

arbetsmotivationen”.  
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5. Analys 

 
I analysen diskuteras resultatet av empirin med utgångspunkt i de vetenskapliga 

teorierna.     

 
 

Analysen kommer att behandla det insamlade empiriska materialet samt de klassiska 

motivationsteorierna då de enligt Latham (2007) anses spegla helheten i vad det är som 

motiverar människor. 

 

Gable (2002) anser att en mellanchef ständigt måste hantera trycket från en mängd olika 

intressenter. Det konstaterar även McConville och Holden (1999) och menar att en 

mellanchefs roll är mer komplex än någonsin förr. Han et al. (2014) beskriver den 

rollkonflikt som en mellanchef ofta hamnar i där det ställs en mängd olika förväntningar 

från olika parter. Jackson och Humble (1994) anser att mellanchefer i alla lägen måste 

agera som förebilder för deras underordnade vilket Currie och Procter (2005) anser bero 

på att mellanchefens engagemang är kopplat till organisationens resultat. 

Respondenterna svarar alla att de känner press både underifrån sina medarbetare, över 

ifrån sina chefer men även press från externa parter. Pressen som respondenterna känner 

från sina medarbetare anser det oftast vara hanterlig och majoriteten av respondenterna 

anser att pressen från deras underordnade är rimlig. Den press som respondenterna 

känner uppifrån från chefer och ledning svarar de väldigt olika om. Hälften av 

respondenterna menar att deras chefer ibland ställer för höga krav på dem vilket gör 

dem omotiverade. Samma respondenter anser även att det brister i strukturen på deras 

arbetsplatser samt att de inte alls får feedback i den utsträckning de hade önskat. Alla 

dessa parametrar bidrar till sänkt arbetsmotivation hos respondenterna vilket Han et al. 

(2014) styrker genom att den rollkonflikt eller press som mellanchefer upplever ofta 

leder till sänkt motivation vilket i sin tur leder till minskad effektivitet hos 

medarbetarna.  

 

För att minska rollkonflikten anser Han et al. (2014) att det är viktigt att ledningen 

klargör organisationens mål samt att de formulerar en tydlig vision och strategi. Mustafa 

et al. (2016) menar att de mellanchefer som i större utsträckning känner 
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arbetsmotivation i högre grad är engagerade i entreprenörskap och utveckling av både 

sig själv men även organisationen vilket tydligt märks när den andra hälften av 

respondenterna anser att deras chefer har för låga krav på dem, vilket bidrar till lägre 

arbetsmotivation då respondenterna känner att de inte utvecklas i den takt de hade 

önskat. Därför menar Radaelli och Sitton-Kent (2016) att det är viktigt att ledningen 

utarbetar både enskilda, organisatoriska och sociala faktorer som gör mellanchefer mer 

motiverade. Vidare beskriver de vikten av att ledningen sätter tydliga gränser och låter 

mellanchefen vara med i det strategiska beslutsfattandet, samt att de till möjligaste mån 

underlättar relationen mellan alla parter i organisationen. Det viktigaste anser Radaelli 

och Sitton-kent (2016) är att mellancheferna uppfattar deras arbetsuppgifter och press 

som rättvis, vilket även respondenterna verkar anse. 

5.1 Mellanchefers motivation utifrån Maslows behovshierarki 

Maslow (1987) menar att människans otillfredsställda behov kommer att styra dess 

beteende, och utifrån det påståendet växte hans behovshierarkimodell fram. Det starkast 

dominerande behovet anser Maslow (1987) vara det fysiologiska behovet. Eftersom de 

inkluderar de grundläggande behoven för en normal levnadsstandard så kan samtliga 

respondenter anses ha de fysiologiska behoven uppfyllda. Samtliga respondenter anser 

att det är viktigt att deras arbete uppfyller en viss grad av stabilitet i form av trygga 

anställningsvillkor. Radaelli och Sitton-Kent (2016) menar att det är viktigt att 

ledningen sätter tydliga gränser för att ge mellanchefen stabilitet och trygghet. 

Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt att deras arbetsgivare uppfyller de 

grundläggande anställningsvillkoren och de menar även att de uppfylls på deras 

nuvarande arbetsplatser, vilket enligt Maslow (1987) betyder att trygghetsbehovet är 

uppfyllt och då kommer ersättas av nästa behov i behovshierarkin.  

 

När de fysiologiska och trygghetsbehoven är uppfylla menar Maslow (1987) att behovet 

av gemenskap växer fram. Radaelli och Sitton-Kent (2016) samt Mikkelsen et al. (2015) 

anser att relationen mellan ledningen, mellanchefer och medarbetarna är av största vikt 

för mellanchefens motivation. Respondenterna håller med om att relationen till 

arbetskollegorna är viktig, vilket tydligt framgår av deras svar, då majoriteten av 

respondenterna anser att gemenskap till kollegor är avgörande för deras 

arbetsmotivation. Respondenterna anser att gemenskapen som råder på deras respektive 

arbetsplatser är god vilket de anser bidra till att öka deras arbetsmotivation. Maslow 
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(1987) anser att det är viktigt för människor att känna tillhörighet och när behovet är 

uppfyllt uppstår ett nytt behov, behovet av uppskattning.  

 

Behovet av uppskattning menar Maslow (1987) handlar om prestation och duglighet 

samt bekräftelse och beröm. Respondenterna anser att det är viktigt för deras motivation 

att få feedback både från medarbetare och externa parter men majoriteten anser att den 

viktigaste feedbacken för att öka deras motivation kommer från deras chefer. Han et al. 

(2014) menar att en mellanchef ofta möter konflikter från olika parter i sin arbetsroll 

vilket även respondenterna kan hålla med om. Gable (2002) anser att det är viktigt att 

kunna hantera trycket från alla olika parter, och respondenterna menar på att bekräftelse 

och feedback skulle kunna hjälpa dem att hantera det trycket. En av respondenterna 

anser att det bästa måttet på prestation är den feedback som kommer från medarbetare, 

chefer och externa parter. Behovet av uppskattning kan anses som delvis uppfyllt hos 

respondenterna då de överlag är nöjda med den feedback de får, men merparten av 

respondenterna hade önskat feedback och återkoppling oftare från speciellt deras chefer. 

Utifrån respondenternas svar kan behovet av uppskattning anses som endast delvis 

uppfyllt. Maslow (1987) menar att behovet av uppskattning ska bygga på förtjänad 

respekt från andra genom egna prestationer vilket i det här fallet kan tolkas som att 

respondenternas chefer inte anser att de förtjänat bättre återkoppling och feedback. Det 

kan också tolkas som att respondenternas chefer inte har tillräcklig koll på 

respondenternas prestationer och därför inte ger de bättre återkoppling. 

 

Med tanke på att behovet av uppskattning kan anses som endast delvis uppfyllt hos 

respondenterna menar Maslow (1987) att individen kommer att försöka få sitt behov av 

uppskattning uppfyllt för att kunna känna sig helt tillfredsställd. Att hela tiden sträva 

efter att prestera menar Gable (2002) leder till att mellanchefer känner sig pressade och 

utsatta. Det kan tolkas som att mellanchefen hela tiden befinner sig i en position där de 

sällan ser något vinstscenario. Eftersom behovet av uppskattning endast är delvis 

uppfyllt menar Maslow (1987) att individen kommer att sträva efter att få det uppfyllt 

innan det sista, behovet av självförverkligande uppstår. Behovet av självförverkligande 

skiljer sig enligt Maslow (1987)  åt jämfört med de andra behoven då det inte kommer 

att försvinna om det blir uppfyllt, utan individen kommer att vilja uppfylla det gång på 

gång. Respondenterna anser över lag att de är ämnade att arbeta med det de gör, men 

samtliga respondenter anser även att de för tillfället inte är intresserade av att avancera 
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inom organisationen där de arbetar. Det kan tolkas som att de inte kommit till stadiet av 

självförverkligande ännu. Men det kan också tolkas som att respondenterna anser att de 

kan självförverkliga sig själva på de positioner de redan besitter. McConville och 

Holden (1999) menar att mellanchefens komplexa roll hela tiden förändras och det 

krävs att mellanchefen utvecklar nya färdigheter och ny kunskap för att kunna hantera 

den komplexa rollen. Maslow (1987) menar att självförverkligande handlar om att 

individen ska göra det den är bäst på vilket blir tydligt att respondenterna gör i och med 

att de anser att deras arbetsmotivation bygger på deras egna driv och viljan att hela tiden 

utvecklas och prestera bättre. 

5.2 Mellanchefers motivation utifrån McClellands behovsteori 

Respondenterna anser att de är viktigt för dem att ha inflytande och kunna påverka sina 

medarbetare för att på så vis få alla att jobba mot samma mål. Det kan kopplas till det 

McClelland (1967) benämner som social makt vilket anses vara ett mer effektivt 

ledarskap än det McClelland (1967) benämner som personlig makt. Della Rocca (1992) 

beskriver mellanchefens roll som koordinator i organisationen vilket likställs med 

mycket ansvar och tuffa beslut beroende på kontexten. Det kan anses som nödvändigt i 

en mellanchefs roll att utöva direkt makt genom att ta direkta beslut. Respondenterna 

anser dock att, utöva direkt makt eller att peka med hela handen ibland kan vara 

nödvändigt i deras roll men att det inte är något som skänker dem arbetsmotivation. 

McClelland (1967) menar att de individer som undviker att fatta tuffa beslut i högre 

grad är i behov av bekräftelse och gemenskap än de som har stort maktbehov. Samtliga 

respondenter anser att gemenskap med kollegor är avgörande för deras arbetsmotivation 

vilket kan tolkas som att de hellre ser till att ha goda relationer till sina kollegor än att 

fatta obekväma beslut och ge andra direktiv.  

 

McClelland (1967) anser att individer som har ett stort behov av att prestera ofta 

undviker uppgifter som de anser som övermäktiga av rädsla för att misslyckas. Samtliga 

respondenter anser att det är viktigt för dem att prestera men de verkar ändå inte rädda 

för att misslyckas då de anser att utmaningar utvecklar dem. Samtliga respondenter 

svarar att de gillar att utmana sig själva i arbetet för att på så vis utvecklas. Det strider 

mot det McClelland (1967) tar upp i sin teori, där han menar att individer med högt 

prestationsbehov oftast åtar sig uppgifter och utmaningar som anses som måttliga för att 

minska risken att misslyckas. Han et al. (2014) menar att de förväntningar som ställs på 
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mellanchefer oftast är mer eller mindre ouppnåeliga vilket motsäger McClellands 

(1967) påstående. Vidare antyder McClelland (1967) att högpresterande individer inte 

motiveras av ekonomiska belöningar, vilket stämmer in på vad respondenterna svarar. 

Respondenterna anser att det är viktigt att bli skäligt belönad för sitt arbete men de anser 

inte att det är av sådan vikt att de leder till högre arbetsmotivation.  

5.3 Mellanchefers motivation utifrån Hackman & Oldhams arbetsdesignteori 

Hackman och Oldham (1980) anser att det finns tre stycken faktorer som skapar 

motivation; ett meningsfullt arbete, att individen känner ansvar över resultaten samt att 

individen har möjlighet att se resultatet av sitt arbete. Dutton et al. (1997) menar att en 

engagerad mellanchef har en positiv effekt på organisationens framgång vilket styrks i 

och med att respondenterna anser att de upplever en högre grad av motivation när de 

känner att de presterar i arbetet och när de ser resultatet av deras prestationer. Vidare 

anser majoriteten av respondenterna att de har god möjlighet att se hur deras 

prestationer påverkar organisationen.  

 

Vidare anser Hackman och Oldham (1980) att det finns ett antal centrala 

arbetsegenskaper som anses bidra till att individen upplever inre motivation. Den första 

arbetsegenskapen består av att, det är viktigt att arbetet är omväxlande för individen för 

att bidra till motivation, vilket majoriteten av respondenterna håller med om. 

Respondenterna anser att varierande arbetsuppgifter bidrar till att öka deras motivation 

så länge de finns en viss struktur på arbetet och att arbetsuppgifterna anses som 

meningsfulla. Vidare menar Hackman och Oldham (1980) att det är viktigt att individen 

får vara delaktig i att planera och bestämma över arbetet vilket även Radaelli och Sitton-

Kent (2016) anser. Delaktighet i beslutsprocessen samt en klar och tydlig struktur anser 

huvudparten av respondenterna bidra till att öka deras arbetsmotivation. Men 

respondenterna är även överens om att feedback är viktigt för deras arbetsmotivation 

vilket Hackman och Oldham (1980) styrker i sin teori då de anser att feedback bidrar till 

att skapa en hög motivationspotential genom individens beteende när denne erhåller 

feedback. 

 

Hackman och Oldhams (1980) arbetsdesignteori går ut på att; arbetet bör designas på ett 

sådant sätt att det skapar avgörande psykologiska tillstånd hos medarbetaren vilket gör 

att denne kommer att uppleva en stark inre motivation. Detta blir väldigt tydligt i och 
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med att merparten av respondenterna påpekat att det är viktigt att det finns en struktur i 

deras arbete samt att kraven på dem är individanpassade för att de ska uppleva 

arbetsmotivation. Enligt Hackman och Oldhams (1980) teori är det viktigt att ta i 

beaktning de modererande faktorerna som påverkar om individen kommer att uppleva 

arbetstillfredsställelse. De menar att individen måste ha tillräckligt med kunskap och 

erfarenhet för att uppfatta arbetet som meningsfullt vilket ger dem arbetsmotivation. 

Majoriteten av respondenterna anser att de inte vill avancera inom de organisationer de 

arbetar i eftersom deras arbetsbelastning skulle öka samt att de är nöjda med de 

utmaningar som deras nuvarande befattning innefattar. Det kan tolkas som att de 

uppfattar sitt nuvarande arbete som meningsfullt och att de anser sig ha tillräckligt med 

kunskap samt erfarenhet för deras nuvarande position. Vidare anser Hackman och 

Oldham (1980) att individens utvecklingsbehov styr dess motivation i form av att, ju 

mer utmanande uppgifter individen får, desto större motivation kommer medarbetaren 

att känna. Alla respondenter håller inte med i det påståendet då en del anser att allt för 

utmanande uppgifter istället sänker deras arbetsmotivation. Respondenterna anser att 

kraven på dem ibland blir för höga vilket resulterar i att de känner mindre 

arbetsmotivation. Det menar Newell och Dopson (1996) beror på att, för att räknas som 

en framgångsrik mellanchef idag krävs det att du uppnår specifika mål med minimala 

resurser vilket kan tolkas som att respondenterna upplever lägre arbetsmotivation när de 

känner att de inte kan göra ett bra jobb på grund av att de inte får rätt förutsättningar. 

5.4 Mellanchefers motivation utifrån Herzbergs tvåfaktorteori 

Motivation baserar Herzberg et al. (2004) utifrån två olika faktorer. Den första faktorn 

benämner Herzberg et al. (2004) som hygienfaktorer vilka inte direkt leder till 

motivation, utan de behöver kompletteras med motivationsfaktorer för att bidra till 

arbetstillfredsställelse hos individen. Enligt Herzberg et al. (2004) och Abrahamsson 

och Andersen (2005) består hygienfaktorer bland annat av lön. Alla respondenter anser 

att det är viktigt med en skälig lön för deras arbetsmotivation men endast en av 

respondenterna är missnöjd med den lön som den i dagsläget har. Herzberg et al. (2004) 

anser även att individens utvecklingsmöjligheter tillhör hygienfaktorerna. Samtliga 

respondenter anser att deras utvecklingsmöjligheter är goda, men ingen av 

respondenterna anser att de vill avancera från sina befintliga positioner utan de vill 

utvecklas på den position de har idag. Det kan tolkas som att respondenterna inte anser 

att utveckling leder till högre arbetsmotivation hos dem. Anställningsförhållanden och 
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anställningstrygghet är två andra hygienfaktorer som Herzberg et al. (2004) nämner. 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt med trygga anställningsförhållanden, men 

de anser även att det inte leder till högre arbetsmotivation utan att de ser det mer som ett 

krav när de väljer arbetsgivare. Det kan tolkas som att alla respondenter anser att de har 

en anställningstrygghet samt att de har goda arbetsförhållanden. 

 

Majoriteten av respondenterna anser att status inte bidrar till att öka deras motivation. 

En respondent beskriver det som att det är ledarskapet och inte chefskapet som är 

viktigt. Respondenterna anser istället att det är möjligheten att kunna påverka 

medarbetarna som bidrar till ökad motivation hos dem. Det styrker Herzberg et al. 

(2004) teori genom att status räknas som en hygienfaktor som inte direkt leder till högre 

motivation. Ansvar och möjlighet att kunna påverka sina medarbetare anser Herzberg et 

al. (2004) och Hein (2012) tillhör motivationsfaktorer vilka han menar leder till 

arbetsmotivation om dem är uppfyllda. Newell och Dopson (1996) menar att 

mellanchefernas arbetsroll har blivit mer professionaliserad vilket bidragit till att de har 

fått en större ansvarsskyldighet. Någon som även kan tolkas att respondenterna tycker.  

 

Prestation, bekräftelse och befordran anser Herzberg et al. (2004) bidra till att öka 

arbetsmotivationen hos individen. Samtliga respondenter håller med om att prestation 

och bekräftelse är avgörande för deras arbetsmotivation. Men de anser inte att befordran 

i lika hög utsträckning bidrar till att öka deras arbetsmotivation. Det kan bero på att 

ingen av respondenterna anser sig vilja bli befordrad i dagsläget utan de är nöjda med 

den position de har idag.  
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6. Slutsats 

 
Följande avsnitt kommer att besvara forskningsproblemet som lyder:  

- Vilka motivationsfaktorer kan bidra till att öka arbetsmotivation hos mellanchefer? 

 
 

Samtliga respondenter har kommit fram till att de som främst bidrar till att öka deras 

arbetsmotivation är; struktur i organisationen, feedback, relationer och gemenskap med 

kollegor samt ansvar och utveckling. Respondenterna är väldigt eniga i sina svar om vad 

som bidrar till att öka deras arbetsmotivation och de verkar i huvudsak motiveras av 

samma faktorer. 

 

Att det ska finnas en viss struktur och bra förutsättningar för att kunna göra ett bra 

arbete är något som samtliga respondenter anser vara viktigt. Genom att ha en tydlig 

struktur i organisationen klargörs mellanchefernas arbetsroll samt de krav som ställs på 

dem. I och med de tydliga kraven finns det större chanser för mellancheferna att lyckas 

prestera vilket i sin tur bidrar till ökad arbetsmotivation enligt respondenterna.  

 

Samtliga respondenter svarar att utveckling är viktigt för deras arbetsmotivation men 

ingen av respondenterna ansåg sig vilja bli befordrade till en högre position. Det kan 

bero på den otydliga strukturen i organisationerna och att respondenterna anser att det är 

oklart vad som förväntas av dem om de antar en högre position. I dagsläget verkar 

respondenterna associera en högre position med mer jobb och mindre tid för familj och 

fritid. Respondenternas ovilja att bli befordrade till en högre position kan även tänkas ha 

att göra med att samtliga respondenter anser att de inte får feedback i tillräcklig 

utsträckning. Genom att inte få tillräckligt med feedback kan det vara svårt att anta nya 

utmaningar, vilket en högre position förmodligen skulle ge. Behovet av 

självförverkligande eller utveckling behöver inte handla om att byta position eller att bli 

befordrad. Det kan handla om att utvecklas på sin befintliga position och på så vis 

uppleva känslan av självförverkligande genom att man gör det man är ämnad att göra.  

 

Monetära belöningar i form av högre lön fanns det en tanke om att det skulle bidra till 

att öka mellanchefernas arbetsmotivation, men studien visar på motsatsen. Lön anses 
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vara en viktig aspekt men den bidrar inte till någon ökad arbetsmotivation enligt 

respondenterna. Andra faktorer, så som feedback från chefer anses mycket mer 

betydelsefullt för arbetsmotivationen. Samtliga respondenter verkar missnöjda med den 

feedback de erhåller från sina chefer, vilket potentiellt sett skulle kunna öka 

motivationen hos mellancheferna ytterligare. 

 

Gemenskap och relationer till sina kollegor är faktorer som ytterligare påverkar 

mellanchefernas motivation positivt. Genom att ha goda relationer på arbetsplatsen kan 

mellanchefen lättare få med sina medarbetare mot gemensamma mål vilket i sin tur 

leder till bättre prestationer. Att känna ansvar och att prestera är två faktorer som 

samtliga respondenter ansåg vara viktiga för deras arbetsmotivation vilket kan kopplas 

samman med att ha en bra gruppdynamik. 
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7. Diskussion 

 
Diskussionskapitlet kommer att beröra intressanta samband mellan teori och empiri.  

 
 

Sammantaget skulle kunna sägas att organisationer bör vara medvetna om de faktorer 

som bidrar till att öka arbetsmotivationen hos mellanchefer då de medför positiva 

aspekter för företaget, så som effektivitet och engagemang. Utifrån denna studie så 

anses mellanchefens arbetsmotivation höjas av; en tydlig struktur i arbetet, feedback och 

återkoppling från chefer, en bra gemenskap till kollegor samt möjligheter att prestera, ta 

ansvar och utvecklas. 

 

Press från olika håll är något som mellancheferna i denna studie har varit överens om 

existerar. I slutändan kan de anses vara svårare att vara chef till en mellanchef än att 

faktiskt besitta mellanchefspositionen. Som chef till en mellanchef är du en stor 

bidragande faktor till om mellanchefen känner arbetsmotivation eller ej. En motiverad 

mellanchef kan vara skillnaden mellan en lyckad och misslyckad organisation. Det 

beror på att en motiverad mellanchef kan anses bidra positivt till organisationens 

effektivitet genom att engagera och utveckla sina medarbetare. Det som gör chefen till 

en mellanchefs jobb ännu mer komplext är att passa in rätt sorts utmaningar till varje 

mellanchef. Denna studie visar på att både för hög press respektive för låg press kan 

sänka arbetsmotivationen hos mellanchefer. Så det gäller som chef till en mellanchef att 

hitta rätt utifrån kontexten.  

 

Utifrån denna studie har jag kommit till insikt att, vara mellanchef definitivt handlar om 

att hantera press från olika håll, men att det är pressen uppifrån som är den starkast 

bidragande faktorn till både ökad och minskad motivation hos mellanchefer. Alla 

mellanchefer är unika och det är en fin linje mellan för hög och för låg press därför är 

det viktigt att man som chef till en mellanchef är lyhörd och anpassar utmaningarna för 

att den specifika individen ska känna arbetsmotivation. 
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8. Reflektion 

 
Reflektioner av studien och förslag på framtida forskning. 

 
 
Denna studie har bidragit med indikationer på vad det är som motiverar mellanchefer 

inom olika branscher. För att vidareutveckla denna studie är mitt förslag till framtida 

forskning att göra fler kvalitativa och kvantitativa studier på mellanchefer och deras 

motivation. Skulle framtida forskningsresultat visa på samma indikatorer som denna 

studie gjort, kanske en generalisering skulle vara möjligt, samt att det skulle ge en 

extern giltighet till denna studie.  

 
Arbetet med studien har flutit på bra, trots att jag varit ensam författare. Det har varit 

enormt lärorikt att skriva själv, men samtidigt svårt att inte ha en partner att diskutera 

med. Jag har under studiens gång varit otroligt tacksam för alla som har läst och gett 

feedback på mitt arbete, och jag har verkligen tagit till mig av all respons jag fått.  

 

Att genomföra studien på egen hand har gjort att det förekommit vissa begränsningar. 

Studien hade kunnat omfatta fler respondenter om antalet författare hade varit fler. 

Studien hade även kunnat utformas lite annorlunda med andra, eller eventuellt färre 

motivationsteorier som hade bearbetats lite djupare.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Namn: 
Ålder:  
Utbildning: 
Befattning: 
Kort beskrivning av arbetsuppgifter: 
 
 

1. Vad betyder arbetsmotivation för dig? 
 

2. Hur skulle du beskriva trivseln på din nuvarande arbetsplats? 
 

3. Hur ser du på dina möjligheter att utvecklas i din arbetsroll?  
 

4. Arbetar du med det du anser dig ämnad att göra, eller har du andra ambitioner 
och kan dessa i så fall förverkligas? 
 

5. På en skala ett till sex, där ett = inte alls viktigt och sex = avgörande, leder 
följande till att du känner arbetsmotivation: 

 
• Hur viktigt är det att känna gemenskap och ha relationer till andra 

kollegor, att känna sig accepterad för din arbetsmotivation.  
 

• Hur viktigt är det att utöva personlig makt (att bestämma över andra, ge 
andra medarbetare direktiv)för din arbetsmotivation? 
 

• Hur viktigt är det att utöva social makt (att genom ditt inflytande påverka 
medarbetarnas prestationer) för din arbetsmotivation? 
 

• Hur viktigt är en skälig lön för din arbetsmotivation? 
 

• Hur viktigt är det med utmanande och varierande arbetsuppgifter för din 
arbetsmotivation? 
 

• Hur viktigt är det med Feedback och återkoppling för din 
arbetsmotivation?  

 
6. Vad är det som gör ditt arbete meningsfullt? 

 
7. På vilket sätt känner du att du kan bidra till de resultat som uppnås? 

 
8. Hur upplever du möjligheterna att se resultatet av ditt arbete? 

 
9.  Hur viktigt är status för dig? 

 
10. Hur viktig är relationen till dina arbetskamrater? 

 
11. Upplever du att du blir rättvist belönad för ditt arbete? (ersättningsmässigt) 
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12. Kan du uppleva att privata faktorer kan påverka din arbetsmotivation? 
 

13. Hur viktigt är det med trygga anställningsvillkor(rättigheter och skyldigheter 
som gäller i din anställning) för dig? 

 
14. Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för dig att avancera inom företaget? Vill du 

avancera? 
 

15. Hur viktigt är det för dig att prestera i ditt arbete? 
 

16. Är det viktigt att känna ansvar i ditt arbete? 
 

17. Vad skulle kunna öka motivationen i ditt arbete?  
 

18. Hur ser du på de krav som ställs från dina överordnade? 
 

19. Hur ser du på de krav som ställs från dina underordnade? 
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Bilaga 2- Intervjufrågor med syfte 

 

Teoriavsnitt Fråga Frågans syfte 

  

Namn 

Generella frågor för att få 
respondenten att känna sig 
trygg och avslappnad 

Ålder 
Antal år i yrket 
Utbildning 
Befattning 
Kort beskrivning av arbetsuppgifter 

Motivation 
Vad betyder arbetsmotivation för dig? 

Att undersöka vad 
respondenten associerar med 
arbetsmotivation. 

Motivation 

Hur skulle du beskriva trivseln på din nuvarande 
arbetsplats? 

Att undersöka hur 
respondenten trivs på sin 
nuvarande arbetsplats 

Frågor utifrån 
Maslows 
teori 

Hur ser du på dina möjligheter att utvecklas i din 
arbetsroll?  

Att undersöka om 
respondenten anser att denna 
har möjlighet att utvecklas i sin 
mellanchefsroll 

Arbetar du med det du anser dig ämnad att göra, 
eller har du andra ambitioner och kan dessa i så fall 
förverkligas? 

Att undersöka om 
respondenten anser att den gör 
det den är ämnad att göra. 

Frågor utifrån 
McClellands 
teori 

På en skala ett till sex, där ett = inte alls viktigt och 
sex = avgörande, leder följande till att du känner 
arbetsmotivation: 

Att undersöka om 
respondenten motiveras av de 
faktorer som McClelland tar 
upp i sin Behovsteori. 

Hur viktigt är det att känna gemenskap och ha 
relationer till andra kollegor, att känna sig 
accepterad för din arbetsmotivation. 
Hur viktigt är det att utöva personlig makt (att 
bestämma över andra, ge andra medarbetare 
direktiv)för din arbetsmotivation? 
Hur viktigt är det att utöva social makt (att genom 
ditt inflytande påverka medarbetarnas prestationer) 
för din arbetsmotivation? 
Hur viktigt är en skälig lön för din 
arbetsmotivation? 
Hur viktigt är det med utmanande och varierande 
arbetsuppgifter för din arbetsmotivation? 
Hur viktigt är det med Feedback och återkoppling 
för din arbetsmotivation? 

Frågor utifrån 
Hackman och Vad är det som gör ditt arbete meningsfullt? Att undersöka vad 

respondenten anser vara 
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Oldhams 
teori 

meningsfullt i sitt arbete 

På vilket sätt känner du att du kan bidra till de 
resultat som uppnås?  

Att undersöka huruvida 
respondenten anser att denne 
kan bidra till att uppnå resultat 

Hur upplever du möjligheterna att se resultatet av 
ditt arbete? 

Att undersöka hur 
respondenten får reda på 
resultatet av sitt arbete 

Frågor utifrån 
Herzbergs 
teori 

Hur viktigt är status för dig?  Hygienfaktor- status 

Hur viktig är relationen till dina arbetskamrater?  Hygienfaktor- Interpersonella 
relationer 

Upplever du att du blir rättvist belönad för ditt 
arbete? (ersättningsmässigt)  Hygienfaktor- Lön 
Kan du uppleva att privata faktorer kan påverka din 
arbetsmotivation? Hygienfaktor- Privata faktorer 
Hur viktigt är det med trygga 
anställningsvillkor(rättigheter och skyldigheter 
som gäller i din anställning) för dig?  

Hygienfaktor- 
Anställningstrygghet & 
Arbetsförhållanden 

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för dig att 
avancera inom företaget? Vill du avancera?  Motivationsfaktor- Befordran 

Hur viktigt är det för dig att prestera i ditt arbete? Motivationsfaktor- prestation 
Hur viktigtär det för dig att känna ansvar i ditt 
arbete? Motivationsfaktor- Ansvar 

Motivation 
 Vad skulle kunna öka motivationen i ditt arbete?   

Att undersöka vad som skulle 
kunna öka respondentens 
motivation 

Mellanchef 
Hur ser du på de krav som ställs från dina 
överordnade?  

Att undersöka hur 
respondenten ser på kraven 
som ställs uppifrån 

Mellanchef 
Hur ser du på de krav som ställs från dina 
underordnade?  

Att undersöka hur 
respondenten ser på kraven 
som ställs underifrån 

 


